ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот

Адреса наручиоца:

Српских владара 77, 18300 Пирот

Интернет страница наручиоца:

www.jpdirekcijapirot.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

Предмет јавне набавке су радови на санацији дома културе у селу Извор.
Процењена вредност: 1.416.667,00
Врста и опис услуга које су предмет јавне набавке, детаљно је приказан у Предмеру и
предрачуну радова који је саставни деo понуде.
Назив и ознака из општег речника набавки је 45212300 - Радови на изградњи зграда за
уметност и културу

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Предметна јавна набавке ниje обликована у партије.

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:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена
цена".

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и, Интернет страници
Наручиоца: www.jpdirekcijapirot.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 пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и
привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www. poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,
Руже Јовановић 27 а, Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, www.merzs.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе непосредно (лично) или препорученом пошиљком на адресу наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот, Српских
владара 77, 18300 Пирот, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ! - Понуда за јавну набавку радова - Санација дома културе у селу Извор, ЈН бр. 34/2015.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача и на полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача,
телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
преузете оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације, који морају бити потписани и оверени печатом овлашћеног лица.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки односно у време и на начин
предвиђен конкурсном документацијом.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова до 06.08.2015 године. Наручилац ће, по
пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу, који је лично предао понуду, ће издати потврду о пријему (са
датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремених понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за
подношење понуда 06.08.2015. год.са почетком у12,15 часова, у присуству понуђача, на
адреси наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу оптине Пирот, Српских владара 77,18300 Пирот

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну
набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Овлашћење мора да садржи:
име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног
лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може предузимати
активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго)
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 (десет) дана
од дана отварања понуда.

Миленка Младеновић, факс 010/215-00-88,
е-mail milenka.mladenovic@gmail.com.

