ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Предшколска установа "Вера Гуцуња" Сомбор

Адреса наручиоца:

Венац војводе Петра Бојовића бр. 3

Интернет страница наручиоца:

www.veragucunja.co.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:

Услуге поправке и одржавања централног грејања 50720000-8 – Услуге поправке и
одржавања централног грејања

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:

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 подносе року од 8 дана од дана објављивања Позива за подношење понуде на порталу Управе
за јавне набавке, тј. до 05.11.2014.године до 09,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном
омоту, на адресу:Предшколска установа „Вера Гуцуња“ Сомбор, Венац Војводе Петра Бојовића бр. 3, 25 000
Сомбор, са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 07∕2014, Услуге одржавања централног грејања у
Предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор - НЕ ОТВАРАТИ". Понуђач је дужан да на полеђини коверте
назначи назив, адресу и телефон понуђача.
Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у
разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотворене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда на адреси
Предшколска установа „Вера Гуцуња“ Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића бр. 3, 25 000
Сомбор, 05.11.2014.године у 09,15 часова.

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

У поступку отварању понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача који су комисији, непосредно пред почетак отварања понуда, предали потписано и
оверено овлашћење или пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10
дана од дана отварања понуда, а доставиће је понуђачима у року од 3 (три)
дана од дана доношења, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС" бр. 124/2012).

Снежана Старчевић Алексић
025 433 511

Остале информације:
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.Испуњеност
услова из члана 75. доказује се документима из члана 77. Закона о јавним набавкама, који
могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом.Уз
понуду и доказе понуђач има обавезу да достави бланко оверену и потписану меницу као
средство обезбеђења доброг извршења посла у износу од 10% од вредности понуде без
ПДВ-а., односно уговора.

