ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 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:

Добра

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:
Предмет јавне набавке бр. 45 за 2015. годину су добра – пољопривредне машине и опрема, у оквиру реализације
пројекта ''Подршка женама у руралном развоју'', назив и шифра из Општег речника набавки- мотокултиватор пољопривредне машине 16000000, пластеник - разне конструкције - 44212320, ограда - компоненте за постављање
ограда - 34928220, котао - топловодни котлови – 42161000, опрема за наводњавање - 43323000.
Уговор о донацији под називом ''Support for women in the rural development'' , grant number: UNOPS-EP-2015-Grant-036
од 24.03.2015. године, закључен између следећих уговорних страна: United Nations office for project Sevices(UNOPS) и
општине Пријепоље; предвиђа набавке пољопривредне опреме и услуге израде и штампања промотивног материјала,
а према списку набавки број 403-1069/15 од 30.06.2015. године и према буџету пројекта.

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

5(пет) 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:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда овог понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог
понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда овог понуђача која је
раније приспела код наручиоца.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Позив за подношење понуда заинтересованим лицима ће бити послати путем поште,
препоручено са повратницом, факсом или електронском поштом и објављен заједно са
конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке –
www.ujn.gov.rs и сајту општине Пријепоље http://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:
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:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, са назнаком: „Понуда за јавну
набавку добара – пољопривредне машине и опрема, у оквиру реализације пројекта ''Подршка женама у руралном развоју'', назив и шифра из Општег
речника набавки-пољопривредне машине 16000000, разне конструкције - 44212320, компоненте за постављање ограда - 34928220, топловодни
котлови - 42161000, Систем за наводњавање - ОРН - опрема за наводњавање – 43323000, ЈНМВ број 410-45/2015 – НЕ ОТВАРАТИ са позивом на број
партије.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31. августа 2015. године до 12.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се 31. августа 2015. године у 12.15 часова у сали за
састанке општине Пријепоље(трећи спрат), Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље.

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

Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца
поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму
понуђача које је заведено и датирано.

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана јавног отварања понуда

Лице за контакт:

Александар Вујичић

Остале информације:
/

