ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Eкономска школа ''9.мај''

Адреса наручиоца:

22000 Сремска Митровица, ул. Ђуре Даничаића број 2

Интернет страница наручиоца:

www.es.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:

за јавну набавку мале вредности – радови у школи (фискултурна сала која се налази у
школском дворишту) поправака и санација грејног система
План јавне набавке - ЈН бр 1.3.1
2.Општи речник набавки: ремонтни и санациони радови 4543000-7

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 радова

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
са портала јавних набавки као и са интернет странице наручиоца

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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Заинтересовани понуђачи, пре подношења Понуде за ову јавну набавку, имају обавезу да дaна, петак, датум : 03.11.2017 од 10:00 часова
до 12:00 часова, изврше обилазак терена и места где ће извођач извести наведене радове по датој техничкој спецификацији ;
Наручаилац има обавезу да заинтересованом понуђачу, који је извршио обилазак терена и места извођења радова ,да изда потврду о
извршеном прегледу терена и места радова у школи , у предмету ове јавне набавке.
Потврда коју изда Наручилац, саставни је део Понеде коју ће поднети Наручиоцу заинтересовани извођач радова.
Понуђач подноси понуду у Економској школи ''9.мај'', ул. Ђуре Даничића број 2, 22000 Сремска Митровица у затвореној и запечаћеној
коверти са назанаком
–Понуда за јавну набавку мале вредности радова -поправка и санација грејног система у школи „НЕ ОТВАРАТИ„ (ЈН-мале вредности
број:1.3.1
10.Рок за подношење понуде: 10 дана од дана објављивања на Порталу Управе за јавне набавке, тј. од 01.11.2017 године до 10.11.2017.
године до 08,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити 10.11.2017. године, у 10,00 часова у просторијама
школе на адреси седишта школе у присуству чланова Комисије и овлашћених представника
понуђача.

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

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку oтварања понуда:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну
набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено
код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

.Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од јавног отварања понуда. Наведену
одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3 (три )дана од дана
њеног доношења. Наручилац ће са изабраним понуђачем да закључи Уговор, након истека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Лице за контакт: У вези припремања понуде понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације и објашњења. Контакт на телефон : директор шлоле Новица Новаковић: 064 122 72 36 и 022/615 – 320,
Секретар школе: 022/ 625-323

Остале информације:
Понуђаћ треба да достави понуду у складу са достављеном конкурсном документацијом

