ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Адреса наручиоца:

Грчића Миленка бр. 71, 11 000 Београд

Интернет страница наручиоца:

http://www.osmagimnazija.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:

Грађевински радови.
Место извршења радова - на адреси наручиоца : Грчића Миленка бр. 71, 11000 Београд
ОРН: 45261210 – Кровопокривачки радови

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Поступак ЈН се спроводи по партијама:
1. Санација дела крова – процењена вредност поступка 2.084.675,50
1. Санација подова у учионицама – процењена вредност поступка 791.534,20
2. Реконструкција тоалета - процењена вредност поступка 1.519.595,00

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:

Најннижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Интернет сајту Осме београдске гимназије: www.osmagimnazija.edu.rs
Порталу Упрве за јавне набавке: www.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 у вези са пореским обавезама могу се добити од Пореске управе, Саве
Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs;
Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Агенције за животну средину, Руже Јовановића 37а , 11160
Београд, мејл: office@sepa.gov.rs;
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина број 11, 11000
Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом
Подносиоца понуде на адресу: Осма београдска гимназија, Грчића Миленка бр. 71, 11000 Београд, са назнаком:
ПОНУДА ЗАЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН МВ - 3/2017–„“Санација дела крова, реконструкција тоалета и санација подова у објекту
Осме београдске гимназије”“
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона ииме и презиме особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 05.09.2017. године.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну н адресу Наручиоца, до 05.09.2017.
године до10:00часова, без обзира на начин на који су послате.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити 05.09.2017. годинеу 13:00часова, по редоследу
пријема понуда, на адреси: Секретаријат за образовање и дечију заштиту, Краљице Марије
бр. 1/XVII, Београд, у сали на 18 спрату.

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

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда, је дужан да пре почетка
отварања, комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење
мора садржавати следеће податке: назив и адресу Понуђача, датум издавања, име лица
коме се даје овлашћење, потпис и печат овлашћеног лица код понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда,
на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року од 10 дана од дана
отварања понуда.

Лице за контакт:

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда,
на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Остале информације:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,потребно је да
се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних
набавки како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима
конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама(„Сл. гласникРС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне
конкурсне документације и додатне информације, или појашњења у вези са припремањем
понуде објави на Порталу Јавних набавки.

