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 је набавка мале вредности - набавка добра- грађевинског
материјала за побољшање услова становања породицама расељених лица на територији
општине Пријепоље
- редни број ЈНМВ број 410-04/2015
-Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) : 44100000-грађевински материјали и
припадајући 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:
• Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ-а. Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу
цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.
• Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемената критеријума није могуће изабрати најповољнијег понуђача,
наручилац ће закључити уговор са понуђачем који буде извучен путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку понуђену цену и исти понуђени рок испоруке.
• Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају
исту понуђену цену и исти понуђени рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити
додељен уговор о јавној набавци.

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:
• Понуду доставити непосредно или путем поште у затвореној коверти, на адресу наручиоца:
Општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље.
• На предњој страни коверте назначити – ''Понуда за набавку добара- грађевинског
материјала за побољшање услова становања породицама расељених лица на територији
општине Пријепоље, ЈНМВ број 410-04/2015 - НЕ ОТВАРАТИ'', a на полеђини коверте пун
назив и адресу понуђача, име и презиме овлашћеног лица.

Место, време и начин отварања понуда:

• Отварање благовремено приспелих понуда је јавно и обавиће се дана 20.05.2015.године,
са почетком у 13,15 часова у сали за састанке општине Пријепоље, Трг бартства и јединства 1,
31300 Пријепоље.

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 отварања понуда

Лице за контакт:

Александар Вујичић

Остале информације:
/

