ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН

Адреса наручиоца:
23000 Зрењанин, Караџићева 3a

Интернет страница наручиоца:

www.predskolskazr.edu.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:
радови текуће поправке и одржавање зграда и објеката. Општи грађевински радови на вртићима са
доминантном заступљеношћу једне врсте радова: зидарски, лимарски , радови на крову, столарски
радови, радови на водоводној и канализационој мрежи, електрични радови, стаклорезачки радови,
поправка и одржавање централно грејања, молерско фарбарски радови.
Под радовима који су предмет јавне набавке, подразумевају се грађевински и занатски радови које
ће Извршилац услуге вршити на зградама и објектима Предшколске установе из Зрењанина.
Обим предметних радова зависиће од текућих потреба наручиоца током реализације уговора.
Место извршења радова је на објектима наручиоца на територији града Зрењанина (два вртића се
налазе на територији МЗ Мужља). 45200000 - TEКУЋE ПOПРAВКE И OДРЖAВAЊE ЗГРAДA И OБJEКATA

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 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:
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено
добити исправни подаци о: Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адресаwww.poreskauprava.gov.rs.
Посредством Пореске управе могу се добит исправне информације о адресама и контакт телефону органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови
органи. Заштита животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства:
Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенцијеза заштиту животне средине:
Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције : www.sepa.gov.rs; Заштити при запошљавању,
условима рада - назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса:
Немањина 22-26 , Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страницом понуђача, и у складу са конкурсном
документацијом.
Понуде се припремају на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди.
Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, ( писању речи – текста), заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити
уз параф и оверу печатом.
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и са интернет странице Наручиоца, закључно са истеком рока за подношење понуда.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте неопходно је 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. Понуда се доставља на адресу: Предшколска установа Зрењанин, Караџићева 3/а, 23000 Зрењанин.
Понуђач је дужан да на лицу коверте назначи: „ Понуда за радови текуће поправке и одржавање зграда и објеката: радови 1.3.1/2019 „НЕ ОТВАРАТИ“ – са назнаком текуће
поправке и одржавања зграда и објеката , као и да стави заводни печат са бројем и датумом понуде и са назнаком броја јавне набавке за коју се понуда доставља, а на
полеђини коверте , назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Достава понуда до 03.07.2019 године до 10,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Предшколска установа Зрењанин , Караџићева 3/а, 23000 Зрењанин,последњег дана рока за
подношење понуда , односно 03.07.2019 године у 10,15 часова.јавно отварање у присуству
свих заинтересованих лица и комисије за јавне набавке у просторијама Предшколске
установе

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:

Лице за контакт:

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом
јавном набавком у оквирном року од 2 од дана јавног
отварања понуда
-Тот Сакал Габриела, дипл. правник 023/561-505- правни део
-Тодоровић Горан 064/811-6572- спецификација

Остале информације:
Процењена вредност без ПДВ-а износи 4.166.667,00 динара.

