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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПOНУДЕ
ЈН 168/2017
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Институт за рударство и металургију
Бор, ул.Зелени Булевар 35, 19210 Бор, интернет страница: www.irmbor.co.rs
2. Врста наручиоца: установа
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
4. Предмет јавне набавке: Прототип експериментaлног постројењa зa континуaлно
био-лужење
5. Назив и ознака из општег речника набавке:
31640000-4/Машине и апарати са посебним функцијама.
31682210-5/Инструменти и опрема за управљање.
38424000-3/Опрема за мерење и контролу.
32260000-3/Опрема за пренос података
.
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети у електронском формату на интернет страници
наручиоца: www.irmbor.co.rs и на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач подноси понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације,
лично или поштом, у затвореној и запечаћеној коверти/кутији, тако да се са сигурношћу може
закључити да се први пут отвара, на адресу: Институт за рударство и металургију
Бор ,
ул.Зелени Булевар 35, 19210 Бор, са назнаком: Понуда за јавну набавку ЈН 168/2017 – не
отварати“.
На полеђини коверте написати назив, адресу и број телефона/е-маил понуђача.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
24.03.2017.године до 10:30 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда:
Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана
24.03.2017..године у 11:00 часова у просторијама Института за рударство и металургију
Бор, ул.Зелени Булевар 35, 19210 Бор, Сала Инжењеринга.
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10. Услови под којима представници понуђача могу учесвовати у отварању понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено овлашћење за учествовање у
овом поступку, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
11.

Рок за доношење одлуке: 30 дана од дана отварања понуда.

12. Лице за контакт: Драган Милановић,

e-mail: dragan.milanovic@irmbor.co.rs
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