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:

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:
1. Предмет јавне набавке
Jавна набавка мале вредности обликоване по партијама 1-4 „Набавка грађевинског материјала“ за избор најповољнијег понуђача за
набавку добара за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац ЈН 2/2015
Предмет јавне набавке бр. 2/2015 обликоване по партијама од 1-4 су добра– „ Набавка грађевинског материјала“
Општи речник набавке:
44110000 Грађевински материјал,
Набавка је обликована у четири партије и то:
Партија 1: Грађевински материјал - 44110000 Грађевински материјал,
Партија 2: Црна браварија- 44110000 Грађевински материјал,
Партија 3: Бетон и бетонска галантерија- 44110000 Грађевински материјал,
Партија 4: Агрегат – 44110000 Грађевински материјал,

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

- 4 /четри/
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, КарађорЂева бр.106, 37210 Ћићевац, са
назнаком :
• Понуда – не отварати, за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/15 обликоване по партијама од 1-4 ''Набавка грађевинског материјалка'', за партију бр. 1.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
• Понуда – не отварати, за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/15 обликоване по партијама од 1-4 ''Набавка црне браварије'', за партију бр. 2. Понуђач је
дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
• Понуда – не отварати, за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/2015 обликоване по партијама од 1-4 ''Бетон и бетонска галантерија'', за партију бр. 3.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
• Понуда – не отварати, за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/2015, обликоване по партијама од 1-4 '' Набавка агрегата'', за партију бр. 4. Понуђач је
дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.04.2015. године до 10,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца, дана 07.04.2015. године у 10:30 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 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:
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија,
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у
једном примерку за све партије.

