ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Opština Pećinci

Адреса наручиоца:

ul. Slobodana Bajića br. 5, 22410 Pećinci

Интернет страница наручиоца:

www.pecinci.org

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:

Nabavka 14 paketa građevinskog materijala, RHP-W2-404-24/2016-IV
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 44110000-građevinski materijali

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:

Najniža ponuđena cena.
U slučaju dve ponude sa najnižom ponuđenom cenom, najpovoljnijom ponudom će se smatrati
ponuda sa dužim rokom važenja ponude.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
http://portal.ujn.gov.rs
www.pecinci.org

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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Ponudu bi trebalo podneti kao preporučeno pismo sa povratnicom, ili u slučaju ličnog dostavljanja
sa predatom potvrdom o prijemu ponude.
Ponuda se mora podneti na sledeću adresu:
Opština Pećinci
ul. Slobodana Bajića br. 5, 22410 Pećinci
Ukoliko se ponuda dostavlja lično, adresa za dostavljanje je: ul.Slobodana Bajića br. 5, 22410
Pećinci, u periodu od 09:00h do 15:00h.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je: 14.11.2016. godine, do 12:00h.

Место, време и начин отварања понуда:

Otvaranje ponuda održaće se 14.11.2016. godine u 12:30 h, u prostorijama Opštine Pećinci, ul.
Slobodana Bajića br. 5, u maloj sali na prvom spratu.

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

Naručilac će ponude otvarati javno i otvaranju može prisustvovati svako zainteresovano lice, u
vreme i na mestu određenom u ovom Obaveštenju i u Uputstvu ponuđačima. U postupku
otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, u kom slučaju
su u obavezi su da dostave ovlašćenje za prisustvovanje i potpisivanje, kao i da potpišu dokument
kojim potvrđuju svoje prisustvo.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Najkasnije 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda

Milica Pošarac
e-mail: nabavke@pecinci.org

Остале информације:
Nabavke dobara, radova i usluga finansiranih od strane programa stambenog zbrinjavanja u
Republici Srbiji, pripremljena su, dodeljena i organizovana u saradnji sa partnerskim zemljama i
CEB Priručnikom za dobra, radove i usluge, objavljenom na vebsajtu:
http://www.coebank.org/documents/107/Procurement_Guidelines_LJhjgEt.pdf

