ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Основна школа „Бранко Радичевић, Велико Средиште
Град Вршац

Адреса наручиоца:

Велико Средиште, Стеријина 5.

Интернет страница наручиоца:

www.branko-radicevic.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:

Санација међуспратне конструкције на делу објекта
Назив и ознака из општег речника набавке : 45000000 – грађевински радови

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:
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“(Збир цена/укупна
вредност понуде/ исказаних у Обрасцу 1.) под условима који су задати у конкурсној документацији.
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
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, Наручилац ће изабрати понуду оног понуђача,који је понудио
дужи гарантни рок, односно понуђач који је доставио понуду чији је рок важности дужи од 60 дана, односно, понуђач
који је исказао веће пословне капацитете/Укупан збир у Референтној листи/Образац 17. Конкурсне документације

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал УЈН
www.branko-radicevic.edu.rs
Основна школа „Бранко Радичевић,
Адреса:Велико Средиште, Стеријина 5. 26334

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 (www.purs.gov.rs).
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
(www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине
(www.merz.gov.rs).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се у затвореној коверти лично или поштом на
адресу: Основна школа „Бранко Радичевић" ,Велико Средиште, Стеријина 5. 26334, са назнаком „Не отварај
- Понуда за јавну набавку радова: Санација међуспратне конструкције на делу објекта.
ЈНМВ бр. ЈНР-01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона понуђача, е-маил и име особе за контакт.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.06.2019 године до 14,00
часова.
Неблаговремене понуде се неће разматрати.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана, 06.06.2019.год., на адреси: Основна школа
„Бранко Радичевић", Велико Средиште, Стеријина 5. 26334, - канцеларија, са почетком у
16,00 часова

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

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су
дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног
овлашћења Комисији за јавне набавке.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

10 дана од дана отварања понуда

Драгиша Радивојевић, дипл.правник
velikosredisteskola@gmail.com

Остале информације:
Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења и реализације уговора о јавној набавци.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом и конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда која Наручиоцу није приспела до 06.06.2019. године до 14,00 часова. Неблаговремено поднету понуду Комисија за јавне набавке ће, након окончања поступка отварања понуда, вратити
неотворену Понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.
Разлози за одбијање понуде: Од понуђача се очекује да пажљиво проучи све инструкције, упутства, обрасце, одредбе и технички део конкурсне документације, и да по њима поступи.
Наручилац ће одбити понуду:
1. ако понуда поседује битне недостатке,
2. ако понуда није одговарајућа - ако не испуњава све техничке спецификације и услове,
3. ако понуда није прихватљива - уколико ограничава и/или условљава права наручиоца или обавезе понуђача или прелази износ процењене вредности јавне набавке,
4. уколико ограничава права наручиоца,
5. ако ограничава обавезе понуђача,
6. ако прелази процењену вредност јавне набавке.
Битни недостаци понуде су:
1) ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке,
2) ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке или не достави тражена средства финансијског обезбеђења,
3) ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
4) ако понуђач своју понуду није формирао на начин предвиђен конкурсном документацијом или ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са дугим понудама.
Право учешћа у поступку јавне набавке имају Понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и додатне услове из члана 76. ЗЈН и доставе Изјаву о испуњавању законских услова.
Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки
За контакт у вези припремање понуде: Комисија за ЈН, електронским путем на е-маил: velikosredisteskola@gmail.com

