Република Србија
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул. Пролетерских бригада бб
Број: I-404/2-86/2016
Дана: 04.11.2016.године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org
Куршумлија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Bрста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:
Опис предмета набавке,
назив и ознака
из општег речника набавке:

Вредност јавне набавке,
број
партија
са
вредношћу без ПДВ-а

укупном

Критеријум за доделу уговора:

Општинска управа општине Куршумлија.
Куршумлија ,ул. Пролетерских бригада бб.
Градска и општинска управа
Отворени поступак јавне набавке
радови.
Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој
заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности"
(Ознака у речнику и шифра: 45421000 Столарски радови и уградња
столарије)
/

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.
При

оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само

критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
гарантни рок.
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
У случају да су и после примене наведених додатних елемената
критеријума две или више понуда у свему једнаке, уговор ће бити додељен
по систему жребања.
Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују
поступку доделе уговора путем жребања.
Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жребања и
позвати опуномоћене представнике понуђача да присуствују жребању.
Приликом жребања представници понуђача ће на посебним листовима
унети име понуђача. Од чланова Комисије за јавну набавку се добијају
идентичне коверте у које понуђачи стављају попуњене листове, коверте ће
се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се насумице вршити одабир
коверти понуђача и рангирње понуда према редоследу извалачења коверти,
о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања.
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Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за
жребање, чланови Комисије за јавну набавку ће пред присутним
овлашћеним представницима понуђача у празне коверте убацити листиће са
називом одсутних понуђача и те коверте ће учествовати у поступку жребања
заједно са ковертама присутних овлашћених представника понуђача. На
Начин преузимања конкурсне
докуметације,односно
интернет
адреса где је
конкурсна
документација доступна:
Начин подношења понуде и
рок за
подношење понуде:

Место,време
и
отварања понуда:

начин

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

Рок за доношење одлука:
Лице за контакт:
Остали подаци:

исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач.
- Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;
- Интернет страница наручиоца (www.kursumlija.org);
- Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, број
просторије: 19, спрат 3, (сваког радног дана у периоду од 07.00 до 15.00
часова).
Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Куршумлија,
ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, преко писарнице
општине Куршумлија, шалтер број 6, са назнаком „Понуда за јавну
набавку радова - Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје
Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки
одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске
ефикасности", ЈН бр.86/2016, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра
благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 05.12.2016.
године, до 12,00 часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у
којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и
датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди пријема 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 могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.
Отварање понуда одржаће се 05.12.2016.године, у 12,30 часова у
радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Куршумлија, ул.
Пролетерских бригада бб, број просторије: 14, спрат 2.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако
заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само
овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени
представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда,
дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће
доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од
дaнa отварања понудa.
Лице (или служба) за контакт: Службеник за јавне набавке,е-mail
адреса: javnenabavke@kursumlija.org,.
/
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