На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), а у вези
са Одлуком о покретању поступка јавне набавкe радова – санација мокрих чворова у
објектима у надлежности Управе број:404-172/2018 од 02.07.2018. године (Редни број ЈН
ОП 22/2018)
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –
САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ НАРУЧИОЦА
РЕД.БР. ЈН ОП 22/2018
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
www.uprava.vojvodina.gov.rs
2.Врста наручиоца: орган државне управе
3.Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
4.За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке:/.
5.За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника набавки:
Предмет јавне набавке бр.ЈН ОП 22/2018 је набавка радова – санација мокрих
чворова у објекатима у надлежности Управе, у отвореном поступку.
Назив и ознака из ОРН:
45453000 – ремонтни и санациони радови
Радови се изводе на објекту Покрајинске владе, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
16. (мокри чворови и бифеи на приземљу, I, II и III спрату вертикала код котларнице).
6.Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:/
7.Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе,
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: /.
8.У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: /.
9.ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума: /.
10.У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације
или система динамичне набавке – основни подаци о информационом систему
наручиоца и неопходним техничким условима за учешће: /.
11. У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:/.
12. У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности
набавке који се извршава преко подизвођача: /.
13. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
14. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација за предметну набавку може се преузети са Портала
јавних
набавки
http://portal.ujn.gov.rs/
и
на
интернет
адреси
Наручиоца
www.uprava.vojvodina.gov.rs - линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети и тако што ће
доставити захтев Наручиоцу на e-mail адресу: jelena.skoric@vojvodina.gov.rs
15. Начин подношења понуде и рок: 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, Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте или
кутије: "Не отварати - понуда за ЈН ОП 22/2018 - радови – санација мокрих чворова у
објектима у надлежности Управе ". 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 02.08.2018. године до
10,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу
предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему понуде Наручилац ће навести датум
и сат пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити,
сматраће се неблаговременом.
16.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се у
просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.,дана 02.08.2018.
године, у 11:00 часова. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако
заинтересовано лице.
17.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: 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,
пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за учешће
у поступку, исти ће имати статус опште јавности.Записник о отварању доставиће се
понуђачима у року од три дана од дана окончања поступка отварања понуда.
18. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од
дана отварања понуда. Наручилац задржава право да:
- додели уговор једном понуђачу зависно од повољности понуде
- обустави поступак јавне набавке у складу са законским условима
19.Лице
за
контакт:
Jелена
Шкорић,
телефон:
021/487-4094,
e-mail:
jelena.skoric@vojvodina.gov.rs

