ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Месне заједница Корбово

Адреса наручиоца:

Карађорђева број 1. 19329 Корбово

Интернет страница наручиоца:

www.kladovo.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Уређење приступног пута ка Дунаву у Месној заједници Корбово, ( по партијама)
ОРН: 45233140-2 Радови на путевима
Партија 1 – Радови на санацији приступног пута ка Дунаву; ОРН: 45233140-2 - Радови на путевима.
Партија 2 – Радови на поплочавању пешачке комуникације и монтажи расвете; ОРН : 45316000-5 - Радови
на инсталацији расветних и сигналних система.
Партија 3 – Набавка и транспорт расвете; ОРН: 31500000 - Расветна опрема и електричне светиљке.
Партија 4 – Набавка и транспорт мобилијара; ОРН: 39113300 - Клупе за седење.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Набавка је обликована у 4. (четири) партије.
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 оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Интернет страници наручиоца: www.kladovo.org.rs
ко и и на Порталу управе за јавне набавке: - http://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:
Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5,
Београд, Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;
Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине,
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.mpzzs.gov.rs;
Заштита при запошљавању: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs; Завод за социјално
осигурање, Булевар уметности 10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији путем поште или непосредно адресу :
Општинска управа Кладово, Краља Александра 35, 19320 Кладово, уз напомену:
„ Понуда за јавну набавку мале вредности радова - Уређење приступног пута ка Дунаву у МЗ
Корбово, - по партијама, ЈН бр. 1/2015. број партије____ - НЕ ОТВАРАТИ ! “
На полеђини коверте обавезно навести назив/име Понуђача, адресу, и име контакт особе.
Благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу Наручиоца најкасније до
24.Септембра 2015. године, до 13,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 24. Септембра 2015. године , у 13,00 часова у згради
Општинске Управе Кладово, Краља Александра 35, 19320 Кладово, канцеларија број 14 сала за састанке.

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

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представници понуђача су дужни да наручиоцу предају писмена овлашћења непосредно
пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац
ће донети одлуку о додели уговора, у року од 10 дана од
дана отварања понуда.
Драгиша Матасаревић, факс:019/801-563,
e-mail: jnkladovo@gmail.com

Остале информације:
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце из Конкурсне
документације и исте оверава печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача.
Понуде пристигле након времена и рока за подношење понуда биће враћене неотворене
понуђачу са назнаком ,,НЕБЛАГОВРЕМЕНО ".

