ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ОШ "Вељко Дугошевић"

Адреса наручиоца:

Моше Пијаде 8

Интернет страница наручиоца:

osbranicevo.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:
Предмет уговора је извођење радова демонтажа постојећих гипсаних табли на плафонима ,
скидање електро расвете, учвршћивање роштиљ дрвене конструкције,постављање
пластичне ламперије, враћање и монтажа постојеће електро расвете на објекту Наручиоца у
ОШ „Вељко Дугошевић“ у Браничеву ул.Моше Пијаде бр. 8
Ознака предмета набавке: 45262700

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:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
(образац 6) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова (Образац 2а)
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети непосредно, по исказивању заинтересованости за учешће у јавној набавци, закључно са даном
14.7.2015. године до 10,00 часова.
У истом периоду може се извршити и непосредан увид у конкурсну документацију сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова у
просторијама Наручиоца, у ОШ „Вељко Дугошевић“ из Браничева, ул.Моше Пијаде бр. 8, канцеларија секретара школе, закључно са
последњим даном за предају понуда тј. до 14.7.2015. године до 10,00 часова, иста је доступна на порталу јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ каи и путем e mail - os.dugosevic@gmail.com

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 и привреде,
Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
Посредством државног органа Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт
телефонима органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама
које администрирају ови органи;
• Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштити животне средине, ул.Руже
Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине Република Србија, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.merz.gov.rs
• Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања
и социјалне политике, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно у ОШ „Вељко Дугошевић“ из Браничева, ул. Моше Пијаде 8.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач.
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на адресу наручиоца: у ОШ „Вељко Дугошевић“, ул.Моше Пијаде бр.8, 12222
Браничево .
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима предвиђеним у конкурсној документацији.
Коверат са понудом мора бити затворен, оверен печатом понуђача на месту затварања коверта. Коверат са понудом мора имати ознаку
„ПОНУДА за набавку енергетске услуге угаљ и огрево дрво, ред.бр. ЈН 4/15 - НЕ ОТВАРАТИ“. На коверти се мора назначити предмет и број
јавне набавке, као и деловодни број понуде заведене код понуђача. На полеђини треба означити назив понуђача и адресу.
Благовременом ће се сматрати понуда који стигне на адресу наручиоца закључно са даном 14.7.2015. године до 10,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за достављање понуда тј. Дана
14.7.2015. године у 10,30 часова у просторијама наручиоца у ОШ „Вељко Дугошевић“ из
Браничева, ул. Моше Пијаде, бр. 8.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања
понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да
пре почетка отварања понуда комисији за спровођење јавне набавке мале вредности
поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора, биће донета у року од најкасније
8 (осам) дана рачунајући од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Даница Влаховић

Остале информације:
/

