ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАРУЧИЛАЦ: ГРАД СМЕДЕРЕВО
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 11300 СМЕДЕРЕВО, ОМЛАДИНСКА 1, www.smederevo.org.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА: ГРАДСКА УПРАВА
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ВРСТА ПРЕДМЕТА: ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЗ „ЦАРИНА“.
OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЗ
„ЦАРИНА“.
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45310000 – радови на постављању
електричних инсталација и електро – монтажни радови.
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту и истовремено најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- Интернет страницa: www.smederevo.org.rs
- Портал јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Град Смедерево, Омладинска број
1,11300 Смедерево
Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са
сугурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/18 – електро-инсталациони радови на објекту МЗ
„Царина“ - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног
пријема.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Рок за подношење понуда је до 15.06.2018. године до 08:30 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће
такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуде. По протеку рока за подношење понуда, понуђач не
може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити по редоследу њиховог приспећа и то дана 15.06.2018. године у
09.00 часова у просторијама Градске управе Смедерево.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у
поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији
Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Град Смедерево, Одсек за јавне набавке.

