ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

ОШ"ВОЈВОДА МИШИЋ"
Др Милутина Ивковића бр. 4
Београд

Интернет страница наручиоца:

www.osvojvodamisic.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:

Завршни грађевински радови
45410000 Maлтерисање
45440000 Бојадерски радови
45450000 Остали завршни радови

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:

критеријум економски најповољније понуде ( понуђена цена и рок извођења радова)

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
www.osvojvodamisic.edu.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:
///

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Рок за достављање понуда је 24.05.2013. године, до 10,00 часова, без обзира на начин доставе.
Понуда се доставља у затвореној коверти на адресу: ОШ Војвода Мишић“ ул. Др Милутина Ивковића бр.4, 11040 Београд, са назнаком: «Понуда:
молерско фарбарски радови у фискултурној сали школе – „НЕ ОТВАРАТИ“, (јавна набавка 1/2013). Коверат са понудом на полеђини, мора имати
ознаку: назив понуђача, седиште понуђача, особа за контакт понуђача, телефон особе за контакт, као и назнаку о начину наступања у поступку јавне
набавке, односно, да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, обавезна је
назнака назива и седишта за сваког члана групе, као и назнака ко је овлашћени члан групе, контакт особа и телефон контакт особе овлашћеног члана
групе.
Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси путем поште мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног
датума и часа. Понуђачи који подносе лично, подносе је у Секретаријату Основне школе „Војвода Мишић “, на горе наведеној адреси.

Место, време и начин отварања понуда:
Oтварање понуда спровешће Комисија за јавну набавку, одмах након истека рока за достављање понуда, 24.05.2013. године, у 11,00 часова, у просторијама школе, на горе
наведеној адреси.
Отварање понуда је јавно, уз присуство овлашћених представника понуђача. Присутни представници понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда, Комисији
наручиоца поднесу пуномоћје/овлашћење за учешће у поступку отварања понуда које је заведено код понуђача,оверено печатом и потписано од стране одговорног лица.
Неблаговремене понуде – понуде достављене по истеку рока за достављање понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка ове јавне набавке, вратиће
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 3 дана рачунајући од дана отварања понуда.
Све додатне информације понуђачи могу добити на телефон: 011/2647 742. Особа за контакт: Александра Дроздовски.
По добијању позива, потребно је да наручиоцу потврдите пријем.
Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци односно да обустави поступак јавне набавке у складу са чл.109.Закона о јавним
набавкама.
Сва међусобна права и обавезе између Наручиоца и најповољнијег понуђача регулишу се Уговором.
НАПОМЕНА: У случају да после анализе понуда, две или више исправних и самосталних понуда дају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је
понудио повољније услове плаћања.

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

само овлашћени представници понуђача

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
///

Понуђач ће бити позван да у року од 3 (три) дана од дана доставе Одлуке о избору најповољније понуде приступи закључењу
Уговора.
По стицању законских услова, односно након истека рока за подношење захтева за заштиту права, наручилац ће закључити уговор са
понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за заштиту права.
Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са
понуђачем који је други по броју пондера на листи.

011/2647 742. Особа за контакт: Александра Дроздовски.

