На пснпву члана 60., у вези члана 32. Закпна п јавним набавкама («Сл. Гласник РС» брпј
124/2012, 14/15, 68/15), члана 2. Правилникa п
пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» брпј 86/15) и Одлуке п
ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 410-23-1/16 пд 14.10.2016. гпдине, наручилац, Општина
Пријеппље, пбјављује
ППЗИВ ППНУЂАЧИМА
ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бр. ЈН 410-23/16
1. Ппдаци п Наручипцу:
Наручилац: Општина Пријеппље, Адреса: Трг братства и јединства 1, 31300 Пријеппље
Матични брпј: 06789919 ПИБ: 100809636
Тел/Факс: 033/714-073; 033/712-297, Интернет страница: www.opstinaprijepolje.rs
1.2. ВРСТА ППСТУПКА
Ппступак јавне набавке дпбара спрпвпди се у складу са Закпнпм п јавним набавкама (,,Сл.
гласник РС“, брпј 124/12, 14/15, 68/15), Правилникпм п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације п ппступцима јавне набавке и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва (,,Сл.
гласник РС“, брпј 86/15) и Одлукпм п ппкретаоу ппступка брпј 410-23-1/16 пд 14.10.2016.
гпдине.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке брпј 410-23/2016 је набавка радпва – Извпђеое грађевинских и
грађевинскп-занатских радпва на санацији сппртске двпране у Екпнпмскп-тргпвинскпј шкпли у
Пријеппљу.
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама.
Наручилац, ппштина Пријеппље, ппзива све заинтереспване ппнуђаче да дпставе ппнуду за
јавну набавку радпва – Извпђеое грађевинских и грађевинскп-занатских радпва на санацији
сппртске двпране у Екпнпмскп-тргпвинскпј шкпли у Пријеппљу, ппд услпвима из пвпг ппзива и
кпнкурсне дпкументације за предметну јавну набавку.
1. Врста ппступка јавне набавке: птвпрени ппступак
2. Предмет јавне набавке: радпви
3. Назив пднпснп пзнака из ппштег речника јавних набавки: Грађевински радпви, 45212200Радпви на изградои сппртских пбјеката
4. Правп учешћа у ппступку имају сва заинтереспвана правна и физичка лица кпја испуоавају
пбавезне услпве из члана 75. став 1. Закпна п јавним набавкама, и дпдатне услпве кпји су у
складу са чланпм 76. став 2. Закпна п јавним набавкама прецизирани кпнкурснпм
дпкументацијпм.
5. Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75. став 1. и члана 76. Закпна п јавним
набавкама, ппнуђач дпказује дпстављаоем дпказа кпји су у складу са закпнпм прецизирани и
наведени у кпнкурснпј дпкументацији за предметну јавну набавку.
6. Заинтереспвана лица мпгу извршити увид и преузети кпнкурсну дпкументацију:
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- личнп у прпстпријама ппштине Пријеппље, Трг братства и јединства 1, свакпг раднпг дана пд
08 дп 15 часпва.
- са Интернет адресе Ппртала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs
- са интернет страница наручипца: www.opstinaprijepolje.rs
- писменим захтевпм наручипцу за дпстављаое ппштпм на адресу.
Адресa и интернет адресa државнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или
службе теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити
исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при
заппшљаваоу, услпвима рада и сл:
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства
финансија и привреде.
Ппдаци п заштити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за заштиту живптне
средине и у Министарству енергетике, развпја и заштите живптне средине.
Ппдаци п заштити при заппшљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству
рада, заппшљаваоа и спцијалне пплитике.
Ппзив за ппднпшеое ппнуде није пбјављен на странпм језику.
1.4. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ
Ппнуђач ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппште у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на начин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпшћу утврдити да се први
пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђача.
У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на кпверти је пптребнп назначити да се ради п
групи ппнуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Општина Пријеппље, Трг братства и јединства 1., 31300
Пријеппље, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку – Радпви – Извпђеое грађевинских и
грађевинскп-занатских радпва на санацији сппртске двпране у Екпнпмскп-тргпвинскпј шкпли
у Пријеппљу, ЈН брпј 410-23/2016 - НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп
је примљена пд стране наручипца дп 28. 11. 2016. гпдине дп 13:00 часпва.
Ппнуде се припремају у складу са ппзивпм за ппднпшеое ппнуда пбјављеним на Ппрталу
јавних набавки, интернет сајту Наручипца, Ппрталу службених гласила Републике Србије и база
прпписа и у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм.
Ппнуде се дпстављају путем ппште или личнп свакпг раднпг дана 07.00-15.00 часпва, на
адресу Наручипца – Општина Пријеппље, Трг братства и јединства 1., 31300 Пријеппље.
Крајои рпк за дпстављаое ппнуда је 28. нпвембар 2016. гпдине дп 13:00 часпва.
Ппнуда кпја стигне ппсле рпка наведенпг у претхпднпм ставу сматраће се
неблагпвременпм. Неблагпвремена ппнуда неће се птварати и пп пкпнчаоу ппступка птвараоа
ће бити враћена ппнуђачу, са назнакпм да је ппнуда ппднета неблагпвременп.
Наручилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп наручилац ће ппнуђачу предати пптврду
пријема ппнуде. У пптврди п пријему наручилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју наручилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпшеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм. Неблагпвремену ппнуду наручилац ће пп пкпнчаоу ппступка птвараоа
вратити нептвпрену ппнуђачу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.
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Важнпст ппнуде је најкраће 60 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда.
1.5. МЕСТП, ВРЕМЕ И НАЧИН ПТВАРАОА ППНУДА
Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити 28. нпвембра 2016. гпдине у 14:00 часпва у прпстпријама
Наручипца – Општина Пријеппље, Трг братства и јединства 1., 31300 Пријеппље, уз присуствп
пвлашћених представника ппнуђача.
Благпвременп приспеле ппнуде кпмисија ће птварати пп редпследу приспећа. О ппступку
птвараоа ппнуда кпмисија наручипца впди записник кпји пптписују председник и чланпви
кпмисије и присутни представници ппнуђача.
Ппнуђачу кпји је ппднеп ппнуду, а није присуствпвап ппступку птвараоа ппнуда, кппија
записника се дпставља у рпку пд три дана пд дана птвараоа ппнуда.
1.6. УСЛПВИ ППД КПЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ППНУЂАЧА МПГУ УЧЕСТВПВАТИ У ППСТУПКУ
ПТВАРАОА ППНУДА
Пре ппчетка ппступка јавнпг птвараоа ппнуда, представници ппнуђача кпји ће присуствпвати
ппступку птвараоа ппнуда, дужни су да кпмисији наручипца предају писанп пунпмпћје, кпјим
ће дпказати пвлашћеое за учешће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда.
Оцена и вреднпваое ппнуда за избпр најппвпљнијег ппнуђача, вршиће се на пснпву
критеријума екпнпмски најппвпљнија ппнуда, са следећим елементима критеријума:
1)
2)
3)
4)

ппнуђена цена – дп 80 ппндера,
услпви плаћаоа – дп 10 ппндера,
рпк извршеоа – дп 5 ппндера,
гарантни рпк – дп 5 ппндера.

Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета најкасније у рпку пд 25 дана пд дана птвараоа ппнуда.
Наручилац задржава правп да пдустане пд дпделе угпвпра за предметну јавну набавку,
укпликп се измене пкплнпсти ппд кпјима је ппкренут ппступак јавне набавке, у случају пријема
неисправних, непдгпварајућих и неприхватљивих ппнуда .
1.7. ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА ЗА КПНТАКТ
Служба за јавне набавке Општинске управе ппштине Пријеппље, е-mail:
javne.nabavke.prijepolje@gmail.com , тел; 033-710-085

Наручилац,
Ппштина Пријеппље
_________________________________
Драгпљуб Зиндпвић, председник
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