ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

OШ Вељко Дугошевић"

Адреса наручиоца:

Моше Пијаде 8

Интернет страница наручиоца:

http://osbranicevo.co.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

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:
Партија 1- мрки угаљ
У цену урачунати: вредност испоручене робе, превоз и истовар
Количина: 25 тона ,
Tражи се тип угља: комад
Партија 2 – лигнит
У цену урачунати: вредност испоручене робе, превоз и истовар
Количина: 30 тона
Tражи се тип угља: комад
Место извршења: матична школа у Браничеву 25 тона, подручно одељење Барич 5 тона
Партија 3 – огревно дрво (буква, цер, храст)
У цену урачунати: вредност испоручене робе, превоз, истовар и паковање
Количина: 80 прм
Место испоруке: Браничево 44 прм- , Шувајић 10 прм -, Барич 12прм - , Винци- 14прм

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Партија 1 - 09111100 – угаљ мрки у комаду (комадни)
Партија 2 - 09112100- лигнит у комаду (комадни)
Партија 3 - 03413000 – дрво за огрев

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 Обрасцу понуде (Образац 1а, 1б, 1в.) 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.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
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 у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6.)
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:
1.
Критеријум за доделу уговора:
Све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најнижа понуђена цена.
2.
Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се тако што се упоређују понуђене цене без ПДВ-а (цена понуђача који није у
систему ПДВ-а и цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а).

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном
ценом
У случају да више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
У случају истог рока важења понуде као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђач
која је прва заведена код наручиоца.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал управе за јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/
Интернет страница наручиоца:http://osbranicevo.co.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 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 понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, Моше Пијаде 8, 12222 Браничево,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – енергетске услуге угаљ
(мрки и лигнит) и огревно дрво, ЈН бр 1/2016.- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 9.6.2016. до 10.00
часова
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац
ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за достављање понуда тј. Дана
9.6.2016. 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 најкасније 8
дана рачунајући од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Даница Влаховић

Остале информације:
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.

