ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Предшколска установа Зрењанин

Адреса наручиоца:

Караџићева 3а

23000 Зрењанин

Интернет страница наручиоца:

www.predskolskazr.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:

Mатеријали за одржавање хигијене(24960000-разни хемијски производи)

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:

Економски најповољнија понуда.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на адреси:Предшколска установа Зрењанин,
Караџићева 3 а, 23000 Зрењанин, или се може преузети са Портала Управе за јавне
набавке-www.portal.ujn.gov.rs или са сајта www.predskolskazr.edu.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:
Понуђач није дужан да доставља доказе који су ЈАВНО ДОСТУПНИ на интернет страницама надлежних органа, ако у понуди
наведе интернет странице надлежних органа и који су то докази.
Понуђач који je уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре ниje дужан да приликом
подношења понуде доказујe испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) ЗЈН, али је у обавези да у
Обрасцу понуде наведе интернет страну на којој је Регистар понуђача јавно доступан или да достави доказ да је уписан у
Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, зато што не садржи доказ одређен конкурсном документацијом,
ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине,попуњавајући одговарајуће обрасце из конкурсне документације, које треба оверити и потписати
од стране овлашћеног лица.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Лично или путем поште у затвореној коверти или кутији,овереној печатом подносиоца
понуде.
Рок за подношење понуде је 18.06.2018 до 10 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда је 18.06.2018 у 10:15, у просторијама Предшколске установе
Зрењанин, ул.Караџићева 3а, у канцеларији опште службе .

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

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да
пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања
понуда .

Рок за доношење одлуке:

2( два) дана

Лице за контакт:

Горан Тодоровић 064-811-6576

Остале информације:
Процењена вредност без пдв-а 1.736.651,00

