ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

Адреса наручиоца:

СВЕТОГ САВЕ 66

Интернет страница наручиоца:

www.studentskicentarcacak.co.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:

4. Предмет набавке је набавка радова ,»реконструкција електро енергетских инсталација
приземља и првог спрата Павиљона „А“ и инсталација слабе струје приземља и првог спрата
Павиљона „А“».
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке ,50710000 –
услуге поправке и одржавања електро и машинских инсатлација у згради

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:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Заинтересовани, за све време трајања рока за подношење понуда, могу преузети конкурсну
документацију у електронском формату на интернет страници
Наручиоца-www.studentskicentarcacak.co.rs и са Портала јавних
набавки-www.portal.ujn.gov.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
(адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs).
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
(адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет
адреса Агенције: www.sepa.gov.rs).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања, борачка и социјална питања (адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет
адреса: www.minrzs.gov.rs).

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно
20.06.2016. године до 12,00 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде се подносе у затвореној коверти, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова, Студентског центра Чачак – ЈН бр. Р-1.3.1/2016 и ознаком - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуде се достављају путем поште или лично на писарницу сваког радног дана 9-15 часова, на адресу Наручиоца, Студентски
центар Чачак, Светог Саве бр.66.
Крајњи рок за достављање понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и то
до 12,00 часова
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању
поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах, истог дана, по истеку рока за
подношење понуда 20.06.2016.године у 12,30 часова.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама Студентског центра Чачак, Светог Саве 66.

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

Представници понуђача, уколико учествују у поступку отварања понуда, морају имати
овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања
понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
/

Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од
дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће
објавити на Порталу и интернет страници
факс: 032/222-302, e-mail: јаvne.nabavkesc@mts.rs. Комуникација се у поступку јавне
набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно
путем поште, електронске поште или факсом, у радно време од 7,00-15,00ч.

