ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општина Мионица

Адреса наручиоца:

Улица: Војводе Мишића бр.30, 14242 Мионица

Интернет страница наручиоца:

www.mionica.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 404-16/2019 су добра - пројектовање, набавка, испорука, монтажа
опреме и реконструкција котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Основне школе „Милан Ракић“ Мионица и пратећих
инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“
Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН):
71320000 Услуге техничког пројектовања
44621200-1 Котлови
45331110-0 Радови на инсталацији котлова
44163120-7 Цеви за даљинско грејање
45231300-8 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
45231400-9 Радови на изградњи електроенергетских водова

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:

Критеријум за доделу уговора је "економски најповољнија понуда"

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Лично у просторијама Општине Мионица, ул. Војводе Мишића бр.38,14242 Мионица, сваког
радног дана ( понедељак- петак ) од 8,00 до 15,00 часова
Са портала УЈН: www.portal.ujn.gov.rs
Интернет странице Наручиоца: www.mionica.rs

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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у
министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство
заштите животне средине).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом.
Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Мионица,ул.Војводе Мишића
бр.30,14242 Мионица , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова пројектовање, набавка,
испорука, монтажа опреме и реконструкција котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта
Основне школе „Милан Ракић“ Мионица и пратећих инфраструктурних инсталација, по
систему „кључ у руке“ , ЈН бр. 404-16/2019 , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра
благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 05.04.2019.године, до 11.00
часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда одржаће се 05.04.2019. године, у 12.00 часова у радним просторијама
Наручиоца, на адреси: Општина Мионица, Војводе Мишића бр.30, 14242 Мионица,
просторијa: Сала за веће, спрат 1.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници
понуђача.

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

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће
учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено
овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно
учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 (двадесет пет)
дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Јелена Јовановић, javnenabavke@mionica.rs

Остале информације:

