
Наручилац ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац
Адреса Душана Тривунца број  7, спрат 1, Алексинац
Редни број набавке на коју 
се Закон не примењује 26
Број
Датум: 27.07.2022

На основу члана  27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број
91/19), члана 19. Правилника о начину спровођења послова набавки на које се Закон
не примењује у ЈКП „Водовод и канализација“  Алексинац број  1408 од 13.08.2020.
године и Одлуке о спровођењу набавке број  1206 од 27.07.2022. године, достављамо:

П О З И В
за достављање понуда

Позивамо вас да доставите понуду за набавку  ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ФОНТАНА  која је планирана у Плану набавки на које се Закон не примењује под 
редним бројем 2.113, а у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог 
позива.
Понуда  доставити  на  обрасцу  који  се  налази  у  прилогу  овог  позива.  Обавезно
попунити све податке у обрасцу.
Наруџбеница  ће  се  издати  понуђачу који  понуди  најнижу укупну цену без  ПДВ
одмах након оцене понуда.

Наручилац ће добра наручивати сукцесивно у зависносри од својих потреба за
време важења овог уговора.

Рок испоруке 3 дана.

Гарантни рок за испоручена добра 24 месеци од датума испоруке добара, 

Замена неогдоварајућег добра ли поправка у гарантном року је у року од 7 дана
од дана пријаве.

Испорука франко магацин Алексинац у улици Пета Зеца број 35, 

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року од 45 дана од дана испоруке, а
према испостављеној исправној фактури.

Остали услови понуде у прилогу-спецификацији.

Рок за достављање понуда: 04.08.2022. године до 12 часова.
Отварање истих обавиће се у 12.15 часова.
Начин достављања понуда: путем поште.

                                                                                                                 Референт набавки
Обрадовић Ненад
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