ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА СЕРВИС
ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА,ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ
ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2
ПАРТИЈА 1. СЕРВИС ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА
ПАРТИЈА 2. СЕРВИСИРАЊЕ МАШИНЕ ЗА СУДОВЕ „WINTERHALTER“
ЈН МВ 28/2014

Назив наручиоца:

Република Србија - Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ
ОРГАНА

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.

Интернет страница наручица:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета:
Јавна набавке мале вредности услуга – сервис термичких и расхладних уређаја,
обликована по партијама од 1-2 и то:
Партија 1 – Сервис термичких и расхладних уређаја
o ознака из ОРН: 50532000-3 – Услуге поправке и одржавања
електричних уређаја, апарата и припадајуће опреме
50730000-1 услуге поправке и одржавања расхладних група
Партија 2 – Сервисирање машине за судове „Winterhalter“
o ознака из ОРН: 50532000-3 – Услуге поправке и одржавања
електричних уређаја, апарата и припадајуће опреме.
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то од 1 до 2.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе,
организације
или
привредне
субјекте
за
радно
оспособљавање,
професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица:
/
Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка:
Не спроводи се преговарачки поступак
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број
понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум:
/
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:
Одлука о додели уговора, донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је
конкурсна документација доступна:
Преузимања конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца: www.uprava.vojvodina.gov.rs - линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Адресу и интернет адресу 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:
Рок за достављање понуда је 23. јул 2014. године до 10:00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које у датом року стигну на адресу
Наручиоца до 10:00 часова, без обзира на начин достављања. Неблаговремене,
непотпуне и незатворене понуде неће се разматрати.
Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти на адресу
Наручиоца:Управа за заједничке послове покрајинских органа, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина бр.16. На коверти или кутији у којој се подноси понуда
обавезно назначити „Не отварати - понуда за ЈНМВ 28/2014 са назнаком „Партија __* и приложити тражену документацију. На полеђини коверте обавезно навести назив,
адресу, број телефона и факса и е-маил понуђача као и име особе за контакт.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се јавно, 23. јула 2014.године, са почетком у 11:00 часова, у
просторијама пословне зграде на Булевару Михајла Пупина бр.25, на IV спрату, крило
Д.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања активно могу учествовати овлашћени или опуномоћени
представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу
предајом потписаног и овереног овлашћења-пуномоћја Комисији за јавну набавку.
Записник о отварању доставиће се понуђачима у року од три дана од дана окончања
поступка отварања понуда.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени или опуномоћени

представници

понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом
потписаног и овереног овлашћења-пуномоћја Комисији за јавну набавку.
Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће у року од 10 дана од дана отварања
понуда донети одлуку о додели уговора

Лице за контакт:

Особа за контакт је Милан Станков, тел: 021/2100837

Остале информације:
Понуда мора да буде састављена на српском језику. Понуда са варијантама није
дозвољена.

