ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Центар за социјални рад Пожаревац

Адреса наручиоца:

Моше пијаде бр.27, 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

ttp://czsrpozarevac.rs/

Врста наручиоца:

Остало

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:
Санација кровног покривача – лимарски и фарбарски радови на згради Дневног боравка за децу и омладину
ометену у развоју као радној јединици Центра за социјални рад Пожаревац. Број 1.3-55110-210
Назив и ознака из општег речника набавке: 45261000 - kрововезачки. kровопокривачки и са њима повезани радови
Радови се врше на крову Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
- пичвршћивање – шрафљење постојећег лименог покривача и окапница
- силиконисање саставака и делова око кровних прозора
- шмирглање и детаљно чишћење - брушење лименог покривача – опрашивање конпресора
- подлогирање површине иркомовом подлогом или еквивалентом
- фарбање лименог покривача конпресором или ручно иркомовом бојом 3 у 1 или еквивалентом уз употребу скеле у
два слоја
Површине 460 М2

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:
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности 1.3-55110-210 „Санација кровног покривача – лимарски и фарбарски радови на згради
Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју као радној јединици Центра за социјални рад Пожаревац
“ донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену , наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће
изабрати понуду понуђача који је понудио најкраћи рок извођења радова..
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок за извођње радова, наручилац ће избор најповољније понуде
извршити путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
Интернет страница: http://czsrpozarevac.rs/
или лично у просторијама Центра за социјали рад Пожаревац, ул. Моше Пијаде бр.27, Пожаревац

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 подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1.3-55110-210 „Санација кровног покривача –
лимарски и фарбарски радови на згради Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју као радној
јединици Центра за социјални рад Пожаревац“ (не отварати) на адресу: Центар за социјални рад
Пожаревац - Комисија за јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Моше Пијаде бр. 27. Понуђач је дужан да на
полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за подношење понуда је 08. август 2019. године до 12,00 часова.
Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 08.08.2019. године у 12.30 часова, у просторијама Центар
за социјални рад Пожаревац , ул. Моше Пијаде бр. 27.

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

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су
дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног
овлашћења комисији за јавну набавку

Рок за доношење одлуке:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од
дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Лице за контакт: Горан Рајчић

Остале информације:
Понуђачи су у обавези да пре подношења своје понуде због специфичности сваког објекта и
радова обиђу објекат који је предмет набавке.
Наручилац ће обезбедити обилазак локације за све потенцијалне понуђаче који преузму
конкурсну документацију. У вези са вршењем обиласка представник понуђача ће се обратити
представнику Наручиоца, тел. 012/531-601 те у договору с њим заказати тачан термин
обиласка објеката. Договореном обиласку ће присуствовати представник наручиоца и
представник понуђача. Обилазак ће бити могућ сваким радним даном у времену од 08-14
чaсoвa.
Обилазак је пожељан у циљу прикупљања додатних информација због специфичности самог
објекта (објекти старе градње, са канцеларијама неправилног облика) и ради бољег
сагледавања целокупног обима посла.

