ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКЕ КУЋЕ У ПРИЈЕПОЉУ, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1., ПРИЈЕПОЉЕ И
РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ОТСЕКА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ, САНЏАЧКИХ БРИГАДА ББ,
ПРИЈЕПОЉЕ за потребе општине Пријепоље, а према спецификацији датој у конкурсној документацији.
Ознака из ОРН:
45210000 – радови на високоградњи
45262000 - Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову
45420000 – радови на уградњи столарије

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

/
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за избор најповољније понуде је критеријум најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће доделити уговор извођачу
који понуди краћи завршетка радова (не дужи од 30 радних дана од дана увођења у посао).
Уколико су понуђачи понудили исти рок завршетка радова, уговор ће бити додељен понуђачу који
понуди дужи рок плаћања (не краћи од 15 дана односно не дужи од 60 дана од дана издавања
рачуна).

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
www.opstinaprijepolje.rs
портал Јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца, Општинска управа Општине Пријепоље, Трг
братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, са обавезном назнаком на лицу коверте: Понуда за јавну набавку бр. 410-12/16, ''РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
ОПШТИНСКЕ КУЋЕ У ПРИЈЕПОЉУ, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1., ПРИЈЕПОЉЕ И РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ОТСЕКА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ,
САНЏАЧКИХ БРИГАДА ББ, ПРИЈЕПОЉЕ'' са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ”, поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести
назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.
Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке, итернет страници наручиоца.
Понуда, са свим пратећим обрасцима-прилозима, мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и
недвосмислена, са важношћу од најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, откуцана или читко попуњена неизбрисивим мастилом, потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, у складу са Законом о јавним набавкама, овим позивом и конкурсном документацијом.
Последњи дан рока за подношење понуда је 06.05.2016. год. до 12 часова.
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у сали за састанке на трећем спрату у згради Наручиоца
Општинске управе Општине Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, на дан
06.05.2016. са почетком у 12, 15 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда, без посебног позива, могу присуствовати овлашћени представници
понуђача. Овлашћени представници понуђача су дужни да овлашћења предају председнику
комисије пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Александар Вујичић, 062233887

Остале информације:
/

