ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине Наручилац по овлашћењу (у складу са чланом 50. ЗЈН)

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Интернет страница наручиоца:

www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Услуге

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:

Предмет набавке: Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији
интернистичког блока Опште болнице Панчево у Панчеву
ОРН: 71247000-1 – Надзор грађевинских радова

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
Јавна набавка није резервисана

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:

"Најниже понуђена цена"

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети електронским путем са Портала јавних набавки
– portal.ujn.gov.rs, и са интернет странице Наручиоца – www.kapitalnaulaganja.vojvodina.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 о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија,
Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreska.gov.rs.
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,
Београд ул. Руже Јовановића 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, Београд, Немањина 22 -26, www.mpzz.gov.rs.
- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, на на начин да се приликом отварања понуда може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини омота понуде обавезно навести назив, адресу, број телефона и име особе за контакт понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на омоту понуде је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди. Понуду доставити лично или поштом на адресу: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 25, са назнаком: „Не отварати – понуда за јавну набавку услуге Стручни надзор над извођењем радова на
реконструкцији интернистичког блока Опште болнице Панчево у Панчеву, бр. јавне набавке: 136-404-144/2017-03“.
Понуђач подноси понуду искључиво на обрасцима предметне Конкурсне документације, које попуњава електронски или ручно,
штампаним словима, читко, јасно и недвосмислено, потписује и оверава.
Рок за достављање понуда је 27.07.2017. годинe, до 10.30 сати.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца по овлашћењу до дана 27.07.2017. године, до 10.30 сати.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремених понуда извршиће Комисија за јавну набавку, 27.07.2017.
године, у просторијама Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, у
Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, у сали за састанке на 1. спрату, са почетком у 11.00
сати.

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

Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда, изузев директора, прилаже
писмено овлашћење за учешће у поступку отварања, издато и заведено у деловодну књигу –
протокол, потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
-

до 25 дана од дана јавног отварања понуда

Снежана Баста, сужбеник за јавне набавке, snezana.basta@vojvodina.gov.rs
Јелена Кнежевић, службеник за јавне набавке, jelena.knezevic@vojvodina.gov.rs
факс: 021 4881 732

