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:

Отворени поступак

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:

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 10/2015 су радови – „Асфалтирање улице Саве Ковачевића у
Ћићевцу“
Опис предмета јавне набавке:
-шифра из ОРН: 45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина.

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:
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:
Понуду доставити на адресу: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац, ул. Карађорђева бр.106, 37210 Ћићевац, са
назнаком Јавна набавка радова: „Асфалтирање улице Саве Ковачевића у Ћићевцу“, ЈН бр. 10/2015 - НЕ ОТВАРАТИ, поштом или лично у
просторијама Дирекције. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.11.2015.год. до 13,00
часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.11.2015. године дo 13,00 часова.
Напомена: Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок
истиче првог наредног радног дана. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.Понуда мора да садржи Све
прилоге и обрасце захтеване конкурсном документацијом, пожељно је да буду повезане јемствеником,осигуране печатом тако да се
не могу накнадно одстрањивати, убацивати или замењивати поједини листови, осим обрасца трошкова припреме понуде који може а
и не мора да се достави. Сви примењиви обрасци морају бити попуњени,потписани и оверени печатом од стране одговорног лица.

Место, време и начин отварања понуда:

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац, ул. Карађорђева
бр.106, 37210 Ћићевац, дана 16.11.2015. године у 13,30 часова.

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

Представници понуђача могу активно учествовати на отварању понуда уколико приложе
потписано и печатирано овлашћење од стране понуђача чији су заступници .
Законски заступници су дужни да приложе личну исправу ради утврђивања индетитета како
би оставрили право активног учествовања у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели
уговора је 20 (двадесет) 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:
Обилазак терена и увид у пројектно-техничку документацију могуће је извршити у
временском интервалу од 10,00 до 14,00 часова, уз писмено заказивање лични или на
e-mail: direkcijacicevac@gmail.com или путем поште на адресу Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу ЈП Ћићевац или факсом 037/811-260 са назнаком: „Захтев за обилазак
терена и увид у пројектно – техничку документацију за „Асфалтирање улица у Ћићевцу“
Контат особе: Јовановић Маријана диг и Арсенијевић Бобан иг.

