ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16

Интернет страница наручиоца:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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 на изради капије и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, обликована
по партијама од 1 до 2, и то:
Партија 1. – радови на изради капије и подрумских врата у репрезентативном објекту у Чортановцима
Партија 2. – радови на уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, а према
спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације
Назив и ознака из ОРН:
Партија 1. - 45421160-3 Браварски радови
45421148-3 Уградња улазних врата
Партија 2. - 45316100-6 Инсталација спољне расвете

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

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:
/

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:

За обе партије:најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/
Интернет страница управе за заједничке послове покрајинских органа Нови Сад http://www.uprava.vojvodina.gov.rs линк Јавне набавке

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:
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, и
оверена печатом и својеручно потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
Понуду доставити на адресу Наручиоца: Управа за заједничке послове покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте или кутије: "Не отварати - понуда за ЈН ОП 28/2016 - радови на изради
капије и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима - ПАРТИЈА БР. _________".
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца – радно
време писарнице је сваког радног дана – понедељак – петак од 8:00 до 16:00 часова) до 17.11.2016. године до 10,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда је 17.11.2016.године у 11,00 часова, у просторијама Наручиоца Булевар Михајла Пупина 25. спрат IV крило Д у Новом Саду.

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

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање
писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје
Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за
учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.

Рок за доношење одлуке:

25 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Јелена Шкорић 021/487-4094
jelena.skoric@vojvodina.gov.rs

Остале информације:
/

