ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац

Адреса наручиоца:

ул.Карађорђева бр.106, 37210 Ћићевац

Интернет страница наручиоца:

www.cicevac.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Предмет јавне набавке - Јавна набавка мале вредности бр. 2/2016 за избор најповољнијег понуђача за
набавку радова – за израду фонтане (монтажна опрема) на углу улице Карађорђеве и Марка Краљевића.
Врста и опис радова наведени су у конкурсној документацији у делу – Предмер радова – који је саставни
део конкурсне документације. Радови се изводе у Ћићевцу.
Назив и ознака из општег речника набавке: 43327000 - Монтажна опрема

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

-Ова јавна набавка није обликована по партијама.
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:

Економски најповољнија понуда

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Лично у просторијама Дирекције грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац у улици
Карађорђева бр.106, Ћићевац
Захтевом на мејл: direkcijacicevac@gmail.com
На порталу јавних набавки и на сајту општине Ћићевац.

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:
Општинска управа Ћићевац, ул. Карађорђева бр. 106, 3720 Ћићевац
сајт опшинске управе: www.cicevac.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде треба доставити у року од 9 дана од дана објављивања на порталу ЈН, односно до 11.00 часова дана 10.03.2016.године на
следећу адресу:
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац
ул. Карађорђева бр.1065
37210 Ћићевац
Понуда треба да садржи све потребне ОБРАСЦЕ и ДОКАЗЕ дефинисане конкурсном документацијом.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се спровести након истека рока за подношење понуда, односно
дана 10.03.2016. године са почетком у 12.00 часова у просторијама Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац, уз присуство овлашћених представника
Понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представник Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано од
стране одговорног или овлашћеног лица Понуђача.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници Понуђача.
Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају
пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим
се уређује тајност података.
У случају потребе искључења јавности (из горе наведених разлога), Наручилац ће донети Одлуку којом одређује разлоге за
искључење јавности и да ли се искључење јавности односи и на представнике Понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели
уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Јовица Богдановић. тел. 037/811-804 у периоди 10.00-14.00,
маил: direkcijacicevac@gmail.com

Остале информације:
Врста, количина и детаљан опис радова наведени су Предмеру радова који је саставни део
конкурсне документације.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранција квалитета врши се у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи, а дефинисано је у моделу уговора.

