ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства бр. 1, 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:

-Јавна набавка услуге предштампе, израде коверата са повратницом, печатирање,
персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање промењивих адресних
података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу,
односно датуму уручења пореске пошиљке, за потребе наручиоца, Општине Пријепоље
(Локалне пореске администрације Општинске управе општине Пријепоље) број 410-38/2018
-Назив и ознака из општег речника набавке: 22000000 - Штампани материјал и сродни
производи.

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:

Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
На порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/
На интернет страници наручиоца: https://www.opstinaprijepolje.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:
Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре и
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре не морају да
доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1), 2) и 4), ЗЈН: Извод из регистра агенције за привредне
регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно, његов законски
заступник, нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН, и
Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или
Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворенoj на начин, да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити, да се
први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац број 1 Конкурсне документације или
уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail подносиоца понуде
- понуђача, назив и адресу примаоца понуде: Општина Пријепоље, Трг братства и јединства
1, 31300 Пријепоље, редни број, назив јавне набавке, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“,
најкасније до 30.03.2018. године до 13:00 сати, непосредно или путем поште.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуде у просторијама наручиоца на адреси: Трг братства и јединства бр. 1, 31300
Пријепоље дана 30.03.2018. године у 13:30 часова.

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

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и
оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана отварања понуде

Лице за контакт:

Александар Вујичић, телефон: 033/712297,033/714-073
e - mail: javne.nabavke.prijepolje@gmail.com

Остале информације:
/

