На основу члана 55. став 1. тачка 2) наручилац град Смедерево, објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ЧИШЋЕЊУ ПЕТРИЈЕВСКОГ
КОЛЕКТОРА

Назив наручиоца: град Смедерево.
Адреса наручиоца: Омладинска 1.
Интернет страница наручиоца: www.smederevo.org.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа.
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
Врста предмета: радови.
Природа и обима радова, основна обележја радова, место извршења радова, ознака из
општег речника набавке : Радови чишћењу Петријевског колектора.
Ознака из Општег речника набавке: 90470000- Услуга чишћења колектора за отпадне воде
Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора: Избор најповољније понуде биће
извршен применом критеријума „најниже понуђене цене “ радова.
Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену радова, допунски
критеријум помоћу кога ће се изабрати најповољнија понуда је краћи понуђени рок за
завршетак предметних радова.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних
набавки или се може преузети са интернет странице наручиоца: www.smederevo.org.rs, где се
налази у делу : сервиси градске управе – 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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београда, интернет адреса:
www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Ул. Руже Јовановића 27а, 11160
Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, Ул. Немањина 11, 11000 Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште, у добро затвореној коверти или
кутији, тако да се приликом отварања понуда може утврдити да се први пут отвара и то преко
писарнице Градског услужног центра, на адресу: Град Смедерево, Градска управа Смедерево –
Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком „Понуда за јавну набавку, број 03/14 –
радови на чишћењу Петријевског колектора - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на
полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
26.12.2014. године, до 11 часова.
Понуде се подносе до дана 08.12.2014. године, до 11 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана 26.12.2014. године тј. истог дана након
истека крајњег рока за достављање понуда, и то у 12:00 часова у просторијама Градске управе
Смедерево, улица Омладинска бр. 1.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Пре почетка отварања понуда, овлашћени представници понуђача који присуствују отварању,
предају Комисији овлашћења за заступање у поступку отварања понуда у предметној јавној
набавци, а које је издао понуђач. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име
представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.
Рок за доношење одлуке:
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је пет дана од јавног отварања
понуда.
Одлука о додели уговора ће бити достављена свим понуђачима у року од три дана од дана
доношења одлуке.
Лице за контакт: Душан Поповац, е-mail: dusan.popovac@smederevo.org.rs .

