ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ʽʿˌ˃ʰʻʤ ʻʽʦʰ ʥʫˋʫʵ, ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠

Адреса наручиоца:

23272 ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠,ʮ̡̬̌̌ ʯ̧̛̬̖̦̦̌̌ ̬̍. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

ˀ̨̛̌̔̏

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:
Набавка радова на адаптацији куглане у Новом Бечеју, обликована у 3 (три) посебне истоврсне целине (партије)
- Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2010):
- 43. Специјализовани грађевински радови:
43.2 - Инсталациони радови у грађевинарству: 43.21 – постављање електричних
инсталација, 43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и
климатизационих система;
43.3 - Завршни грађевинско занатски радови: ( 43.31 - малтерисање, 43.32 - уградња
столарије, 43.33 - постављање подних и зидних облога, 43.34 - бојење и застакљивање);
-

Назив и ознака из општег речника набавке:
Адаптација зграда – 45262700,
Водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода – 45332000 и
Постављање електричних инсталација – 45315100;

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Предметна набавка је обликована обликована у 3 (три) посебне истоврсне целине (партије), и то:
- Партија бр. 1.– Грађевински радови,
- Партија бр. 2.– Водовод и канализација и
- Партија бр. 3.– Eлектричне инсталације;

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:
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
У случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом,
Наручилац ће извршити избор тако што ће предност, редом све до избора понуђача коме ће се доделити уговор
о јавној набавци, имати понуђач:
1. који је понудио дужи рок важења понуде и
2. који је имао већу вредност извршених радова, унету у референт листи;

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација је постављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs, како би је заинтересовани
понуђачи могли преузети;
Конкурсна документација се може преузети и лично у просторијама Општинске управе Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка
Зрењанина бр. 8, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, почев од дана објављивања позива на Порталу jавних набавки, уз писмено
овлашћење заинтересованог понуђача за лице које преузима конкурсну документацију;

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:
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са Законом, Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у
поступку јавне набавке.
Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или све три партије, при чему понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач у понуди треба да наведе
да ли се понуда односи на целокупну набавку, или само на одређену партију. У случају да је поднета понуда за две или све три партије, оне морају бити поднете тако да се
свака партија може посебно оцењивати.
Понуде, са припадајућом документацијом се подносе за сваку партију одвојено, у посебним, затвореним ковертама, са обавезном назнаком на лицу коверте „НЕ ОТВАРАТИ –
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. ___ - Набавка радова на адаптацији куглане у Новом Бечеју – ЈНВВ број IV 04-404-20/2015 “ , а на полеђини назив и адреса понуђача, број телефона,
факса и e-mail понуђача, као и име и презиме лица за контакт, које је именовано од стране понуђача.
Понуда се шаље поштом на адресу Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној
адреси.
Рок за достављање понуде је, без обзира на начин достављања, најкасније до последњег дана рока, тј. 31-ог дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, тј.
17.08.2015. године до 11,00 сати (с обзиром на чињеницу да последњи дан рока истиче на дан који је нерадан, као последњи дан рока ће се сматрати први следећи радни
дан).

Место, време и начин отварања понуда:
Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, канцеларија бр. 33.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока, тј. 31-ог дана од дана објављивања
на Порталу јавних набавки, тј. 17.08.2015. год. у 12,00 час (с обзиром на чињеницу да последњи дан
рока истиче на дан који је нерадан, као последњи дан рока ће се сматрати први следећи радни
дан).

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

Отварање понуда је јавно. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано
лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
Понуђача, који морају имати писмено овлашћење тј. пуномоћ, потписану и оверену од
стране Понуђача, коју ће предати Комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања
понуда.
Представници понуђача који не буду предали писана пуномоћја могу присуствовати
поступку отварања понуда али не могу износити примедбе.
Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета најкасније у року
од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у
року од три дана од дана њеног доношења, на начин који ће омогућити да је понуђачи приме у
најкраћем могућем року.

Милица Нешић, тел. 023/772-320, лок. 106.,
е - mail адреса: milica.nesic@novibecej.rs

Остале информације:
Понуда са варијантама није дозвољена;
Понуђени радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца, према предмеру радова,
техничком опису и техничким карактеристикама набавке.

