Бр. 1435/17 oд 30.05.2017. године
Нa основу члана 32,55,57.и 60. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник РС`` бр.124/12, 14/15
,68/15 ) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1223/17 од 10.05.2017.године, Дом
ученика средњих школа у Трстенику, ул.Дамјана Максића бр.2 ( даље: наручилац ), упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ОП 1.3.1/17
Набавка радова:Прикључци водовода и канализације објекта новог Дома ученика у Трстенику

1. Наручичац:
Дом ученика средњих школа у Трстенику, ул.Дамјана Максића бр.2, Трстеник
ПИБ: 102326748, Матични број:07352603
Интернет страница: www.domucenikatrstenik.edu.rs
2. Врста наручиоца: установа ученичког и студентског стандарда
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет набавке су радови - Прикључци водовода и канализације објекта новог Дома ученика
у Трстенику
Назив и ознака из општег речника набавки: 45210000-Радови на високоградњи
5. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
6. Подношење електронске понуде није допуштено.
7. Критеријум за доделу уговора је: наjнижа понуђена цена
9. Начин преузимања конкурсне документације:
− са Портала јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs
− са интернет адресе наручиоца www.domucenikatrstenik.edu.rs
10.

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
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Понуду доставити на адресу: Дом ученика средњих школа у Трстенику, ул.Дамјана Максића бр.2
, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Прикључци водовода и канализације
објекта новог Дома ученика у Трстенику, редни број ОП 1.3.1/17- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је достављена наручиоцу до 29.06.2017.године, до
12.00 часова.
Понуда коју је наручилац примио по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове из члана
75.Закона и додатне услове из члана 76.став 2.Закона.
Понуда треба да садржи све доказе ( прилоге ) и обрасце дефинисане конкурсниом
документацијом.
11. Место, време и начиин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће јавно
отворене у присуству заинтересованих лица и комисије за јавне набавке , последњег дана истека
рока за подношење понуда, односно 29.06.2017.године, са почетком у 12.30 часова, у учионици
наручиоца у Трстенику, ул.Дамјана Максића бр.2.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
јавном отварању понуда могу присуствовати и активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача пре почетка поступка отварања понуда мора предати Комисији за јавну набавку
писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, оверено потписом и печатом овлашћеног
лица.
13.Рок за доношење одлуке: 8 дана од дана отварања понуда.
14.Контакт особа: Предраг Терзић, факс: 037/711-865, domucenikatrstenik@gmail.com, радним данима
од 8-14 часова

Комисија за јавну набавку наручиоца
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