ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЈП "Водоканал" Бечеј позива све заинтересоване Понуђаче да припреме и
поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда.
1. Предмет јавне набавке
Наручилац ЈП "Водоканал" Бечеј, Бечеј, ул.Данила Киша 8/a, на основу одлуке
директора ЈП "Водоканал" Бечеј, број 175/а од 29.03.2019.године, спроводи поступак
јавне набавке мале вредности за набавку услуга регрутовања кадрова, према
називу и ознаци из општег речника набавки: 79620000 – услуге обезбеђења
особља укључујући за рад на одређено време, ради закључења уговора о
јавној набавци.
2. Подаци о Наручиоцу и врста поступка јавне набавке
ЈП "Водоканал" Бечеј, ул. Данила Киша 8/а, Бечеј, ПИБ: 101981142, матични
број: 08069921 (у даљем тексту Наручилац), спроводи јавну набавку - Набавка
услуге регрутовања кадрова.
Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Интернет адреса Наручиоца: http://www.vodokanal-becej.rs/index.php/javnenabavke.html
3. Рок и начин подношења понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
23.04.2019.године до 10:00 часова на адресу: ЈП "Водоканал" Бечеј, ул. Данила
Киша бр. 8/а, 21220 Бечеј.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и
Понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Понуда коју Наручилац
није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда Понуђач не
може да повуче нити да мења своју понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу
Наручиоца, с тим да ће Понуђач на коверти назначити следеће:
"Набавка услуге обезбеђења објеката, бр. ЈН II-11/19 - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини
коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана

траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, чланом
87. Став 4. Законом о јавним набавкама.
4. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 23.04.2019.године до 10:30 часова, на
адреси Наручиоца. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници
Понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу
предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда.
Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија
за јавну набавку ЈП "Водоканал" Бечеј, број ЈН II-11/19. Поступак отварања понуда је
јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда
активно могу учествовати само представници Понуђача са уредним писменим
овлашћењима која су дужна да доставе односно предају Комисији за јавну набавку
непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда. Записник о отварању
понуда, који води Комисија за јавну набавку Наручиоца, биће сачињен у присуству
овлашћених лица Понуђача као и осталих заинтересованих лица која буду присутна
на јавном отварању понуда. Копија записника биће уручена, по окончању поступка
отварања понуда, свим присутним представницима Понуђача, а осталим Понуђачима
чији овлашћени представници нису присуствовали јавном отварању понуда,
предметни записник ће бити достављен у року од три дана, од дана отварања
понуда.
5. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
6. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, Наручилац ће донети у року
од 10 дана од дана јавног отварања понуда, и биће објављена на сајту
Наручиоца и на порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана њеног доношења.
Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести Наручиоца
о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
7. Лице за контакт
Службеник за јавне набавке: Данијела Мартинов, мастер економиста,
e-mail адреса: danijela.martinov@vodokanal-becej.rs,
радним даном (понедељак-петак) од 7:00 до 15:00 часова (сваки захтев примљен
ван напред наведеног периода и у периоду државних односно верских празника,
сматраће се да је примљен првог наредног радног дана за наручиоца).

