ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца:

ул. Вељка Дугошевића бр. 25, 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

www.turističkaorganizacijagradapozarevca.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:

31500000-1 Расветна опрема и електричне светиљке, 31681410-0 – Електрични материјал.

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:
50%

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
1) на адреси наручиоца: 12000 Пожаревац, Вељка Дугошевића бр. 25;
2) на интернет страници наручиоца: www.turističkaorganizacijagradapozarevca.rs
3) на Порталу јавних набавки: http://portal. Ujn.gov.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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству наручиоца и да је поднесе у
затвореној коверти на начин предвиђен конкурсном документацијом
Рок за достављање понуда је 06.12.2017.године, до 09,00 часова, без обзира на начин на
који су послате

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и обавиће се 06.12.2017. године у 10,00 часова, у просторијама
Туристичке организације Града Пожаревца, Вељка Дугошевића бр.25, 12000 Пожаревац

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

Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал, издато од понуђача,
са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног
лица понуђача, а предаје се председнику Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка
поступка отварања понуда. У случају да отварању понуда присуствује законски заступник
понуђача неопходно је да се исти легитимише као такав путем извода из Агенције за
привредне регисте, ОП – обрасца и сл.

Рок за доношење одлуке:

у року од 10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Василије Балдић, e-mail togradapozarevca@gmail.com

Остале информације:
У складу са чланом 78. став 5 ЗЈН понуђач који је уписан у регистар понуђача код Агенције за
привредне регистре није дужан да приликом достављања понуде доказује испуњеност обавезних
услова. У складу са чланом 77. став 4 ЗЈН понуђач који није уписан у регистар понуђача код Агенције
за привредне регистре испуњеност обавезних услова доказује потписивањем изјаве која је саставни
део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава наведене обавезне услове. У случају да је понуђач доставио наведену изјаву, наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија
– а може и од осталих понуђача – затражити копије захтеваних доказа из конкурсне документације, а
може затражити и на увид оригинали или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац није
дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача
поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки које је већ спровео. Уколико
понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана не достави тражене доказе његова ће
понуда бити ОДБИЈЕНА као НЕПРИХВАТЉИВА.

