ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса наручиоца:

23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.rs

Врста наручиоца:

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̛ ̨̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌

Врста поступка јавне набавке:

ʿ̨̡̭̯̱̪̌ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̥̣̖̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔

Врста предмета:

˄̭̣̱̖̐

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:

ʻ̡̌̍̌̏̌ ̱̭̣̱̖̐ ̶̛̬̖̪̬̖̖̦̯̠̖̌̚, ̨̡̨̛̣̦̍̏̌̌ ̨̪ ̛̪̬̯̠̥̌̌̌, ̪̬̖̥̌ ̶̴̶̡̛̛̛̛̭̪̖̠̌ ̛
̵̸̡̛̛̯̖̦̥ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̥̌̌̌̌ ̡̦̖̌̍̌̏;
ʻ̛̌̏̚ ̛ ̨̡̦̌̌̚ ̛̚ ̨̪̹̯̖̐ ̸̡̛̬̖̦̌ ̡̛̦̌̍̌̏: ˄̧̛̭̣̱̙̖̏̌ ̨̨̡̬̍̌– 5532000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
ʿ̬̖̥̖̯̔ ʵʻʺʦ ̠̖ ̨̡̨̛̣̦̍̏̌ ̱ 5 (̪̖̯) ̛̪̬̯̠̌̌.
ʿ̛̬̯̠̌̌ ̬̍.1 – ˄̧̛̭̣̱̙̖̏̌ ̨̨̡̬̍̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ̨̛̪̹̯̦̖ ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠
ʿ̛̬̯̠̌̌ ̬̍.2. – ˄̧̛̭̣̱̙̖̏̌ ̨̨̡̬̍̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ̨̛̪̹̯̦̖ ʥ̸̖̖̠
ʿ̛̬̯̠̌̌ ̬̍.3 – ˄̧̛̭̣̱̙̖̏̌ ̨̨̡̬̍̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌ ʯ̧̛̬̖̦̦̌̌
ʿ̛̬̯̠̌̌ ̬̍.4 – ˄̧̛̭̣̱̙̖̏̌ ̨̨̡̬̍̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʿ̛̬̯̠̌̌ ̬̍.5 – ˄̧̛̭̣̱̙̖̏̌ ̨̨̡̬̍̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌ ʥ̨̖̬̐̌̔̌

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“.
Уколико након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда које имају
исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача, редом све до
избора најповољније понуде, који је понудио:
1. који је понудио дужи рок важења понуде,
2. чија је понуда раније примљена;
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
ʶ̨̡̦̱̬̭̦̌ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̔̌̌ ̠̖ ̨̪̭̯̤̖̦̌̏̌ ̦̌ ʿ̨̬̯̣̱̌ ʵʻ ̛ ̦̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̶̛̛̭̯̬̦̌ ̸̶̨̛̦̬̱̌̌: www.novibecej.rs, ̡̡̨̌ ̛̍ ̠̖ ̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚
̸̨̛̪̦̱͂̌ ̨̛̥̣̐ ̛̪̬̖̱̖̯̚;
ʶ̨̡̦̱̬̭̦̌ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̔̌̌ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̪̬̖̱̖̯̚ ̛ ̸̨̛̣̦ ̱ ̨̨̛̪̬̭̯̬̠̥̌̌ ʽ̡̛̪̹̯̦̭̖ ̱̪̬̖̌̏ ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠, 23.272 ʻʽʦʰ ʥʫˋʫʵ, ̱̣. ʮ̡̬̌̌ ʯ̧̛̬̖̦̦̌̌
̬̍. 8, ̨̔ 23.04.2015. ̨̛̦̖̐̔, ̨̔ 07,00 - 15,00 ̸̨̭̌̏̌, ̱̚ ̨̛̪̭̥̖̦ ̨̧̣̹̖̖̏̌̓ ̨̨̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̐̚ ̸̨̪̦̱͂̌̌ ̌̚ ̶̛̣̖ ̡̨̠̖ ̛̪̬̖̱̥̌̚
ʶ̨̡̦̱̬̭̦̱ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̱̔̌.

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:
ʿ̨̦̱̖̔ ̨̥̬̠̱̌ ̛̛̯̍ ̛̪̬̪̬̖̥̤̖̦̖ ̛ ̨̪̦̖̯̖̔ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ʯ̡̨̨̦̥̌, ʿ̨̨̛̥̏̚ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌ ̛ ʶ̨̡̨̦̱̬̭̦̥ ̶̨̡̨̛̱̥̖̦̯̠̥̔̌ ̛ ̨̥̬̠̱̌ ̧̛̛̭̪̱̯̌̏̌ ̭̖̏ ̨̱̭̣̖̏ ̌̚ ̸̱̖̹̖̓ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̠̦̖̌̏
̡̦̖̌̍̌̏.
ʿ̨̦̱̱̔ ̭̌ ̨̛̪̬̪̠̱̥̌̔̌̓ ̶̨̡̨̛̱̥̖̦̯̠̥̔̌, ̱ ̨̨̯̬̖̦̠̌̏̚ ̡̨̛̖̬̯̏, ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ̦̌ ̬̖̭̱̌̔: ʽ̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌ ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠, 23272 ʻʽʦʰ ʥʫˋʫʵ, ̱̣. ʮ̡̬̌̌ ʯ̧̛̬̖̦̦̌̌ ̬̍. 8, ̛̛̣ ̪̬̖̠̖̔̌ ̸̨̛̣̦ ̱ ̶̡̛̛̦̖̣̬̠̌̌
̬̍. 16. ̦̌ ̨̦̖̖̦̠̌̏̔ ̛̬̖̭̌̔, ̭̌ ̡̨̦̦̥̌̌̚ ̦̌ ̧̨̪̬̖̠̔ ̛̭̯̬̦̌: „ʿʽʻ˄ʪʤ ʯʤ ʿʤˀ˃ʰʵ˄ ̬̍. ___ - ʻ̡̌̍̌̏̌ ̱̭̣̱̖̐ ̶̛̬̖̪̬̖̖̦̯̠̖̌̚, ̨̡̨̛̣̦̖̍̏̌ ̨̪ ̛̪̬̯̠̥̌̌̌ - ʵʻʺʦ ̨̬̠̍ IV 04-404-2/5-2015“ – ʻʫ
ʽ˃ʦʤˀʤ˃ʰ, ̌ ̦̌ ̨̛̛̪̣̖̦͂ ̛̦̌̏̚ ̛ ̬̖̭̌̔̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌, ̨̬̠̍ ̴̨̯̖̣̖̦̌, ̴̡̭̌̌ ̛ e-mail ̸̨̪̦̱͂̌̌, ̡̨̌ ̛ ̛̥̖ ̛ ̛̪̬̖̥̖̚ ̶̛̣̌ ̌̚ ̡̨̡̦̯̯̌, ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̨̛̥̖̦̦̏̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌. ʿ̸̨̦̱͂̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̪̦̖̭̖̔
̨̪̦̱̱̔ ̌̚ ̠̖̦̱̔, ̖̔̏, ̛̯̬, ̸̛̛̖̯̬ ̛̛̣ ̵̛̭̏ ̪̖̯ ̛̪̬̯̠̌̌, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̨̪̦̱̔̌ ̨̥̬̌ ̔̌ ̵̨̛̱̯̍̏̌ ̧̦̠̥̖̌̌ ̠̖̦̱̔ ̶̨̡̖̣̱̪̦̱ ̛̪̬̯̠̱̌. ʿ̸̨̦̱͂̌ ̱ ̨̛̪̦̱̔ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̦̖̖̌̏̔ ̔̌ ̛̣ ̭̖ ̨̪̦̱̔̌ ̨̨̛̦̭̔ ̦̌ ̶̨̡̖̣̱̪̦̱
̡̦̱̌̍̌̏, ̛̛̣ ̨̭̥̌ ̦̌ ̨̬̖̖̦̱̔͂ ̛̪̬̯̠̱̌. ˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ̠̖ ̨̪̦̖̯̔̌ ̨̪̦̱̔̌ ̌̚ ̭̖̏ ̛̪̬̯̠̖̌, ̨̦̖ ̨̥̬̠̱̌ ̛̛̯̍ ̨̪̦̖̯̖̔ ̡̨̯̌ ̔̌ ̭̖ ̡̭̏̌̌ ̛̪̬̯̠̌̌ ̨̥̙̖ ̨̨̪̭̖̦̍ ̶̨̧̛̛̖̯̏̌.
˄̡̨̡̨̛̣ ̸̨̪̦̱͂̌ ̨̨̛̪̦̭̔ ̨̪̦̱̱̔ ̌̚ ̖̔̏, ̛̯̬, ̸̛̛̖̯̬ ̛̛̣ ̵̛̭̏ ̪̖̯ ̛̪̬̯̠̌̌, ̯̌̔̌ ̸̨̪̦̱͂̌:
-̨̨̪̭̖̦̍, ̌̚ ̡̭̱̏̌ ̸̨̛̪̠̖̦̦̱̔̌ ̛̪̬̯̠̱̌, ̨̨̛̪̦̭̔: ʽ̶̬̍̌̌̚ - ʽ̛̪̭ ̪̬̖̥̖̯̔̌ ̡̦̖̌̍̌̏ ̭̌ ̨̨̪̦̱̖̦̥͂ ̶̨̖̦̥ ̛̚ ̨̪̣̤̐̌̏̌ VIII O̶̬̭̍̌̌ ʿ̨̦̱̖̔ ̛ ̴̛̪̬̬̦̌̌̌ ̛ ̨̖̬̖̦̏ ʺ̨̖̣̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̌̚ ̛̪̬̯̠̱̌ ̌̚ ̡̨̠̱
̨̨̛̪̦̭̔ ̨̪̦̱̱̔;
-̨̡̔ ̨̭̯̣̖̌ ̶̨̬̭̖̍̌ ̨̨̛̪̦̭̔ ̨̭̥̌ ̨̠̖̦̥̔, ̨̨̨̦̭̦̔ ̛̭̯̖ ̦̖ ̯̬̖̍̌ ̨̨̛̛̪̦̭̯̔ ̌̚ ̡̭̱̏̌ ̸̨̛̪̠̖̦̦̱̔̌ ̛̪̬̯̠̱̌ ̛
-̨̪̦̱̖̔ ̭̖ ̨̨̪̦̭̖̔ ̌̚ ̡̭̱̏̌ ̛̪̬̯̠̱̌ ̨̨̨̠̖̦̔̏, ̱ ̨̛̪̭̖̦̥̍, ̨̛̯̬̖̦̥̌̏̚ ̡̨̖̬̯̥̏̌̌.
ʿ̨̦̱̔̌ ̭̖ ̹̤̖̌ ̨̨̪̹̯̥ ̦̌ ̬̖̭̱̌̔ ʽ̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌ ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠, 23272 ʻʽʦʰ ʥʫˋʫʵ, ̱̣. ʮ̡̬̌̌ ʯ̧̛̬̖̦̦̌̌ ̬̍. 8, ̛̛̣ ̪̬̖̠̖̔̌ ̸̨̛̣̦ ̱ ̶̡̛̛̦̖̣̬̠̌̌ ̬̍. 16. ̦̌ ̨̦̖̖̦̠̌̏̔ ̛̬̖̭̌̔;
ˀ̨̡ ̌̚ ̨̧̭̯̤̖̔̌̏̌ ̨̪̦̱̖̔ ̠̖, ̖̍̚ ̨̛̬̍̌̚ ̦̌ ̸̛̦̦̌ ̨̧̭̯̤̔̌̏̌̌, ̡̛̦̠̭̦̠̖̌̌ ̨̔ ̨̧̪̭̣̖̖̔̐ ̦̔̌̌ ̨̡̬̌, ̯̠. 8-̨̐ ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌ ̦̌ ʿ̨̬̯̣̱̌ ̵̛̠̦̌̏ ̡̛̦̌̍̌̏, ̯̠. 04.05.2015. ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ 11,00
̛̭̯̌.

Место, време и начин отварања понуда:

ʽ̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌ ʻ̨̛̏ ʥ̸̖̖̠, 23.272 ʻʽʦʰ ʥʫˋʫʵ, ̱̣. ʮ̡̬̌̌ ʯ̧̛̬̖̦̦̌̌ ̬̍. 8, ̶̡̛̦̖̣̬̠̌̌̌
̨̬̠̍ 33.
ʵ̨̦̌̏ ̨̧̯̬̖̏̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̖̓ ̭̖ ̨̛̛̯̍̌̏ ̨̧̪̭̣̖̖̔̐ ̦̔̌̌ ̨̡̬̌, ̯̠. 8-̨̐ ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌
̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌ ̦̌ ʿ̨̬̯̣̱̌ ̵̛̠̦̌̏ ̡̛̦̌̍̌̏, ̯̠. 04.05.2015. ̨̐̔. ̱ 12,00 ̸̭̌.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.
Понуђачи у поступку отварања понуда могу учествовати лично или уз писмено овлашћење тј.
пуномоћ за присуствовање отварању понуда, потписану и оверену од стране понуђача, коју ће
предати Комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда, како би активно
учествовали у поступку отварања понуда.
Представници понуђача који не буду предали писмена пуномоћја могу присуствовати поступку
отварања понуда, али у истом не могу активно учествовати и не могу износити примедбе.

Рок за доношење одлуке:

ʽ̡̣̱̔̌ ̨ ̨̛̖̣̔̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨ ̨̠̦̠̌̏ ̶̛̦̌̍̌̏ (̭̌ ̨̨̧̬̣̙̖̖̥̍̌̚) ̛̖̍̓ ̨̦̖̯̔̌ ̡̛̦̠̭̦̠̖̌̌ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔
10 (̖̭̖̯̔) ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌, ̛ ̛̖̍̓ ̨̭̯̤̖̦̔̌̏̌ ̛̭̥̏ ̸̨̛̪̦̱̥͂̌̌ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ ̛̯̬
̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̧̨̖̦̐ ̨̨̧̦̹̖̔̌, ̦̌ ̸̛̦̦̌ ̡̨̛̠ ̖̓ ̨̨̛̛̥̱̯̐̓ ̔̌ ̠̖ ̸̨̛̪̦̱͂̌ ̛̪̬̥̖ ̱ ̡̦̠̬̖̥̌̌̓
̨̥̱̖̥̐̓ ̨̡̬̱.

Лице за контакт:

˃̴̛̬̱̦ ˁ̡̨̛̯̦̌̏̓, ̯̖̣. 023/772-320, ̨̡̣. 115.
ʫ - mail ̬̖̭̌̔̌: trifun.stankovic@novibecej.rs

Остале информације:
Понуда са варијантама није дозвољена;

