РЕПУБЛИКА СРБИЈА
А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за јавну набавку
БРОЈ: 404-12/2015-IV
Дана: 08.7. 2015. год.
П Е Ћ И Н Ц И
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и 2. и члана 60. став 1. тачка 1.
члана 95. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12
и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка број 404-12/2015-IV од 01.7.2015. године,
Општина Пећинци објављује:

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
Изградња постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци,
број ЈНОП 404-12/2015-IV

Наручилац: Опжтина Пећинци – председник Општине Пећинци
Адреса наручиоца: Пећинци, Слободана Бајића 5,
Интернет страница наручиоца: www.pecinci.org
Врста наручиоца: Буџетски корисник
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке радова
За радове: специјализовани грађевински радови повезани са водом ( наводњавање,
исушивање земљишта, водоснабдевање, одстрањивање отпадних вода, канализација
итд. ). Изградња постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци, односно
уређаја за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на изворишту у
Шимановцима.
Назив и ознака из општег речника набавки:
45252200 – опрема постројења за пречишћавање ;
45252126 – радови на изградњи постројења за прераду воде.
Позив за подношење понуда са комплетном конкурсном документацијом биће објављен
на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на званичном веб - сајту Општине
Пећинци www.pecinci.org дана 08.7.2015. године . Позив за подношење понуда ће бити
објављен и на порталу Службених гласила РС и база прописа www.e-glasnik.rs .
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75.и 76. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12 и 14/2015 ) .
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује у
складу са конкурсном документацијом, и у складу са Законом о јавним набавкама .

Понуду може поднети:
-

понуђач који наступа самостално,
понуђач који наступа са подизвођачима
група понуђача која подноси заједничку понуду.

Подаци о начину, месту и року за подношење понуда: Понуде се подносе у
затвореној коверти или кутији , затворене на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „Понуда за јавну
набавку радова – Изградња постројења за деманганизацију воде у насељу
Шимановци, бр. ЈНОП 404-12/2015-IV - НЕ ОТВАРАТИ )“ .
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, имајл адресу,
телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног
дана од 7,30 до 15,30 часова, на адресу: Општина Пећинци, ул. Слободана Бајића бр.5,
22410 Пећинци.
Крајњи рок за достављање понуда је 22 ( двадесетдруги ) дан од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу ЈН, односно до 30.7.2015. год., и то до 12,00
часова.
Уколико крајњи рок падне на нерадни дан, крајњи рок за подношење понуда се помера
на први наредни радни дан и то до 12,00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана
од стране одговорног лица понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на
српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни,
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у
складу са упутством из конкурсне документације.
Критеријум за оцењивање понуда, на основу којег ће Наручилац донети одлуку о
додели уговора о јавној набавци услуга је економски најповољнија понуда.
Понуђена цена: 60 бодова.
Рок извођења радова: 40 пондера.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у
13,00 часова у у малој сали на првом спрату Општинске управе Општине Пећинци, , уз
присуство овлашћених представника понуђача.
Уколико дан за јавно отварање падне у нерадан дан, јавно отварање понуда извршиће
се првог наредног радног дана у 13,00 часова.
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Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се
доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 ( двадесетпет ) дана од дана
отварања понуда.
Лице за контакт је Анђелија Алексић, имејл: opstauprava@pecinci.org; ( понедељак –
петак ) у периоду од 07:30 до 15:30 часова.
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