ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Градска управа Бор

Адреса наручиоца:

Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3

Интернет страница наручиоца:

www.bor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:

Предмет јавне набавке која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке су Радови
на текућем одржавању крова ОШ “Вук Караџић“, подручно одељење у Слатини у складу са
спецификацијом потребних радова бр. III-03 идк бр. 643 од 05.09.2019. године.
- редни број јавне набавке - ЈН ГУ 43-Р/2019
- ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45260000 – Радови на крову и други
посебни грађевински занатски радови

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:
Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

"најниже понуђена цена"

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
- Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
- Интернет страница Наручиоца: www.bor.rs
- Непосредно преузимање на адреси: Градска управа Бор, Моше Пијаде бр. 3. Служба за јавне набавке (сваког радног
дана од 08.00 до 14.00 часова)

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:
- Министарство финансија- Пореска управа, 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 и у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине:
Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд; интернет адреса www.sepa.gov.rs
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса
www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса
www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду доставити препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Градска управа Бор, 19210 Бор, ул. Моше
Пијаде бр. 3, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - ЈН ГУ 43-Р/2019 - Радови на текућем одржавању крова ОШ “Вук Караџић“,
подручно одељење у Слатини „НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда мора да садржи све доказе наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН-а и мора
бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити
попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању
речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.
ПОЖЕЉНО JE да сви документи поднети у понуди буду повезани (упаковани) у целину тако да се не могу накнадно убацити,
одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози - што значи да поднета целокупна документација буде
адекватно обезбеђена, спакована, повезана (пвц фасцикла или слично).
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 08. октобар 2019. године до 10.00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08. октобра 2019. године до 10.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда дана
08. октобра 2019. године у 11.00 часова на адреси Наручиоца ул. Моше Пијаде бр. 3, Бор,
четврти спрат – Одсек за јавне набавке, у присуству чланова Комисије за предметну јавну
набавку

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

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда дужни су да Комисији предају уредна писмена пуномоћја, на
основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
поновљени поступак

25 дана од дана отварања понуда

Комуникација у поступку јавне набавке се одвија у радно време Наручиоца од 8:00 до 14:00 часова, и то писаним путем:
- пошта - достављањем на адресу: Градска управа Бор , ул. Моше Пијаде бр.3, 19210 Бор,
- електронска пошта - е-mail адреса: javne.nabavke@bor.rs и
- факс– број: 030-423-179

