На основу члана 60. Закона о јавним набавкама, („Сл гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015),
ОПШТИНА КНИЋ - ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ
упућује

П О З И В
за подношење понуда у
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА СТАРЕ СА ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОМ У РАВНОМ ГАЈУ,
ОПШТИНА КНИЋ – ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ, бр. ЈН 29/18

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:
Општина Кнић - Општинска управа општине Кнић, 34 240 Кнић, бб;
Интернет страна наручиоца: www.knic.rs
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак.
3. ОПИС ПРЕДМЕТА
НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ
РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке радова на санацији објекта Регионалног
центра за старе са прихватном станицом у Равном Гају, општина Кнић –
партерно уређење , ЈН бр. 29/2018.
Назив и ознака из општег речника набавке:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
45350000 – машинске инсталације
БРОЈ ПАРТИЈА, УКОЛИКО СЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ОБЛИКУЈЕ У
ВИШЕ ПАРТИЈА:
Јавна набавка није обликована по партијама.
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена.
4. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет
страни наручиоца: www.knic.rs.
5. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија
и
привреде,
Београд,
Саве
Машковића
3-5,
WWW.PORESKAUPRAVA.GOV.RS.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине, Београд, Руже Јовановић 27А, WWW.SEPA.GOV.RS.

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд,
Немањина 22-26, WWW.MERZ.GOV.RS.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11,
WWW.MINRZS.GOV.RS.
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника
у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу:
Општина Кнић - Општинска управа општине Кнић, 3 4 2 40 Кн и ћ , бб , са
назнаком „Понуда за отворени поступак јавне набавке радова на
санацији објекта Регионалног центра за старе са прихватном станицом у
Равном Гају, општина Кнић – партерно уређење , ЈН бр. 29/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца најкасније 20.09.2018. године, до 10.00 часова.
7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Понуда се предаје на писарници Општинске управе општине Кнић или у
канцеларији бр. 14, први спрат зграде општине Кнић.
Јавно отварање понуда одржаће се 20.09.2018. године, у 10.30 часова, у
просторијама Општинске управе општине Кнић, сала бр. 18, први спрат зграде
општине, 34 240 Кнић, бб.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Овлашћени представник понуђача, који учествује у
поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши
увид у податке из понуде који се уносе у записник о отвaрању понуда.
9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Рок за доношење Одлуке о додели Уговора је осам дана од дана отварања
понуда.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме је додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, члан
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити Уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5.) Закона.
10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Снежана Ђокић, млађи саветник Канцеларије за ЛЕР, телефон: 062/306-148;
Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, факс:034/510-113,
e-mail:javnenabavke@knic.rs;

КОМИСИЈА

