На основу члана 74. Статута РТБ БОР – ГРУПА-ТОПИОНИЦА И РАФИНАЦИЈА БАКРА
БОР д.о.о. у реструктурирању (даље ТИР Бор д.о.о.), и Одлуке директора ТИР-a Бор д.о.о. у
реструктурирању о покретању поступка јавне набавке број 005/2014-НT од 22.05.2014.г.
Наручилац РТБ БОР – ГРУПА, ТОПИОНИЦА И РАФИНАЦИЈА БАКРА БОР ДОО, у
реструктурирању, 19210 Бор, Ђорђа Вајферта 20
Интернет адреса: www.rtb.rs

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

За јавну набавку Извођење радова према техничкој документацији (Главном пројекту) Главни
пројекат реконструкције постојећих инсталација за развод компримованог ваздуха p=7бар
ОРН : 45230000 Радови на изградњи цевовода, комуникационих и енергетских водова
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове
предвиђене конкурсном документацијом и која испуњавају услове у погледу финансијског,
пословног и техничког капацитета који су ближе одређени конкурсном документацијом.
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће како је то
дефинисано конкурсном документацијом и условима из конкурсне документације.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/
подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине и заштити при запошљавању могу се
добити код:
- Пореске управе Министарствa финансија www.poreskauprava.gov.rs,
- Агенције за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs,
- Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs
Елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом и односе се на понуђену
цену и технологију израде.
Конкурсна документација се може добити електронским путем са интернет странице наручиоца
www.rtb.rs.
Конкурсна документација може се преузети и у пословним просторијама наручиоца на адреси
Ђорђа Вајферта 20, 19210 Бор.
Понуде се могу поднети непосредно, у писарници наручиоца на адреси Ђорђа Вајферта 20, 19210
Бор, или путем поште.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуде
може констатовати да се први пут отвара.
Рок за подношење понуде је 18.06.2014.године, до 15 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 20.06.2014. године у 12 часова , у пословним
просторијама наручиоца у Бору, Ђорђа Вајферта 20.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је поднети Комисији за
јавну набавку писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, заведено
код подносиоца понуде.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 7 дана од дана отварања понуда.
Све додатне информације могу се добити од особе за контакт:
Јелена Милутиновић, контакт телефон: 064/817 8782, е-маил : javnenabavke.tir@rtb.rs

