ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Град Смедерево

Адреса наручиоца:

Омладинска 1 , 11300 Смедерево

Интернет страница наручиоца:

www.smederevo.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Уклањање бесправно изгрaђених објекaта на територији града Смедерева.
Ознака из Општег речника набавке : 451111100 - Радови на рушењу.

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:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се укупна понуђена цена
без ПДВ-а.
Ако два понуђача понуде исту најнижу цену, критеријум помоћу кога ће се изабрати
најповољнија понуда је нижа понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а, у позицији у
спецификацији у делу под Б, под редним бројем 1. Утоваривач.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал јавних набавки
Интернет страница наручиоца: www.smederevo.org.rs, у делу , јавне набавке, Град
Смедерево.

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 понуду подноси непосредно, на писарници градског Услужног центра градске управе Смедерева 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.
Понуду доставити на адресу: Град Смедерево, Омладинска 1, 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова
мале вредности – уклањање бесправно изграђених објеката на територији града Смедерева , ЈН бр. 01/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 22.03.2017. године до 11 часова .
Јавно отварање понуда је истог дана, у 12 часова у просторијама Градске управе Смедерево.

Место, време и начин отварања понуда:

Понуде се отварају дана 22.03.2017. године, у 12 часова , у просторијама градске управе
града Смедерева, по редоследу приспећа који је назначен на пријему понуда у Услужном
центру.

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

Представници понуђача могу учествовати у отварању понуда уз писмено овлашћење
одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

1 дан од дана отварања понуда

Љубомир Симанић
026-672-724 локал 1631

Остале информације:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

