На основу чл.55.став1.тача2),чл.57 и 60.Закона о јавним набавкама(Сл.гласник РС
бр.124/2012,14/15,68/15)и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН МВ 02/18 бр.3840 од
26.10.2018 године.
,,ЈАТ Апартмани Копаоник,,доо Рашка
Насеље Суво Рудиште бб,Копаоник 36354
www.jatapartmani.com
упућује свим заинтересованим лицима:
за подношење понуда за услуге прања и пеглања постељина,пешкира,столњака,кухињских
крпа,завеса,ћебића и јастука за привредно друштво ,,Јат Апартмани Копаоник ,,доо Рашка ,број ЈН
МВ 02/18
Предмет јавне набавке су услуге прања и пеглања постељина,пешкира,столњака,кухињских
крпа,завеса,ћебића и јастука за привредно друштво ,,Јат Апартмани Копаоник ,,доо Рашка
Назив и ознака из општег речника набавке:услуге хемијско прање и пеглање веша 098310000.
Право учешћа у поступку јавне набавке ЈН МВ 02/18 имају сви понуђачи,који испуњавају услове
прописане чланом 75.и76.Закона о јавним набавкама,односно конкурсном документацијом
Наручиоца,уколико доставе доказе о испуњености услова сходно члану 77.Закона о јавним
набавкама и осталих услова наведених у конкурсној документацији.
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Начин преузимања конкурсне документације:
-

Интернет страница наручиоца :www.jatapartmani.com
Непосредно преузимање на адреси:Јат Апартмани Копаоник доо Рашка,насеље Суво
Рудиште бб,36354 Копаоник(сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова)

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума,,најнижа понуђена цена,,
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу
Наручиоца,,Јат Апартмани Копаоник,,доо Рашка ,насеље Суво Рудиште бб,36354 Копаоник.
Рок за подношење понуда је 07.11.2018 године до 10,00 часова.
Понуде ће се отварати јавно,одмах по истеку рока за подношење понуда 07.11.2018 у 11,00 часова
у просторијама Наручиоца: Јат Апартмани Копаоник,,доо Рашка ,насеље Суво Рудиште бб,36354
Копаоник.
Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда .Представници понуђача,пре
почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено
пуномоћје(овлашћење)за учешће у поступку отварања понуда,издато на меморандуму
понуђача,оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.
Наручилац доставља Уговор о јавној набавци понуђачу којем је Уговор додељен у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149.Закона о јавним
набавкама.
Миланка Колашинац тел.036/5471-12 и фах.036/5471-015,е-mail jatkop@ptt,rs

