ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општина Нова Црња

Адреса наручиоца:

ЈНА 110,23218 Нова Црња

Интернет страница наручиоца:

www.sonovacrnja.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Предмет јавне набавке број 10/2018 су радови- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ У НОВОЈ ЦРЊИ
Назив и ознака из општег речника набавке:
31000000–Електричнр машине, апарати, опрема и потрошни материјал;расвета
35111000–Ватрогасна опрема
44100000–Грађевински материјали и припадајући производи
44300000–Каблови, жице и сродни производи
45200000–Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње
45261000 – Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – Адаптација зграда;
45300000–Радови на грађевинским инсталацијама
45311000–Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови
45312100–Радови на уградњи алармног противпожарног система
45312310–Радови на уградњи громобранске заштите
45321000–Радови на термичкој изолацији
45331000–Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације
45332000–Водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода
45343000–Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту
45350000 – Машинске инсталације
45400000–Завршни грађевински радови
45420000 – Радови на уградњи столарије

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:
На Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

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:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда треба да буде поднета скенирана на ЦД-у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која није
поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.
У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као
заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је
потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.
Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Нова Црња, ЈНА 110, 23218 Нова Црња , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова САНАЦИЈА И
АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ У НОВОЈ ЦРЊИ , ЈН бр.10/2018, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра
благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 30.07.2018. године, до 12:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда одржаће се 30.07.2018. године, у 12:15 часова у радним просторијама
Наручиоца, на адреси: Општина Нова Црња, ЈНА 110, 23218 Нова Црња, просторијa
(канцеларија): 6

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

За активно учествовање у поступку отварања понуда, представници понуђача изузев
директора фирми,власника радње односно предузетника , у обавези су да пре почетка
отварања понуда Комисији за јавне набавке предају уредно пуномоћје.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача

Рок за доношење одлуке:

У року од 25 дана од дана отварања.

Лице за контакт:

e-mail:novacrnja@gmail.com

Остале информације:
-

