ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Предшколска установа "Вера Гуцуња" Сомбор

Адреса наручиоца:

Венац војводе Петра Бојовића бр. 3, 25000 Сомбор

Интернет страница наручиоца:

www.veragucunja.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:

Набавка радова на инвестиционом одржавању објекта ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор, , Венац в.
Петра Бојовића бр. 3, 45000000 грађевински радови,45111100-9-радови на рушењу,
45262500-6- зидарски радови, 45443000-4-фасадни радови, 45442110-1-бојадерски радови,
45262310-7-армирачко бетонски радови, 45422000-1-тесарски радови, 45261300-7- радови
на опшивању крова и постављању олука.

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:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу Управе за јавне набавке или на сајту
Установе: www.veragucunja.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:
www.sombor.rs Градска управа Града Сомбора, Трг Цара Уроша 1 Сомбор, Република Србија
Министарство финансија Пореска управа регионални центар Нови Сад, Филијала Сомбор
Стапарски пут 2, тј. у градским управама и пореским управама у седишту понуђача

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају у року од 8 дана од дана објављивања (07.06.2016) на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Установе до 9,00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем
поште. Уколико рок истиче на дан који је нерадни (субота, недеља и државни празник) као последњи
дан истека рока сматраће се први следећи радни дан до 9,00 часова. Понуда се подноси у затвореној
коверти, са напред наведеном адресом наручиоца: „Понуда за Јнмв 10/2016-радови на инвестиционом
одржавању, Венац в. Петра Бојовића бр 3, Сомбор - НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини коверте навести
назив понуђача, адресу, телефон и име контакт особе. Понуда мора бити попуњена на обрасцу из
конкурсне документације на српском језику, јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са
упутством наручиоца из конкурсне документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се Комисијски у просторијама Установе, Венац војводе
Петра Бојовића бр.3, на дан истека рока за подношење понуда (15.06.2016.) са почетком у
9,15 часова.

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

Понуђачи пре отварања понуда морају комисији предати писмено овлашћење за
учествовање у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о избору најповољније понуде наручилац ће
донети у року од 10 дана од дана отварања.

Лице за контакт:

Снежана Старчевић Алексић
025 433 511

Остале информације:

