ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Предшколска установа „Милица Ножица“ из Ваљева

Адреса наручиоца:

Владе Даниловић 9, 14000 Ваљево

Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

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 јавне набавке су добра, набавка и монтажа опреме за производњу(кухињске
опреме)Машна за мешење теста-месилица, ЈН.Бр.1.1.11/2018
Назив и ознака из општег речника набавке:
31600000-Електрична опрема и апарати

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:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће уговор
доделити понуђачу са краћим роком испоруке. Ако ни у том случају наручилац не изабере
најповољнијег понуђача, наручилац ће позвати понуђаче чије су понуде са истом најнижом
понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
- Са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs и интернет страна наручиоца

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:
Пореска управа Републике Србије: www.poreskauprava.gov.rs
Град Ваљево, Карађорђева 64 Ваљево: izvorniprihodi@valjevo.org.rs
Министарство рада,запошљавања и социјалне политике, Немањина 11 Београд:
www.minrzs.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26 Београд:
www.merz.gov.rs
Агенција за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом
наручиоца који је саставни део конкурсне документације.
Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти.
Рок за подношење понуда је 13.12.2018. до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда биће одржано 13.12.2018. у 12,30 часова, на адреси ПУ „Милица
Ножица“, улица Владе Даниловић бр. 9, 14000 Ваљево

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

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје,
којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је осам дана од
дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Иван Лазаревић, E-mail: nabavke.pumn@gmail.com, телефон:
014/221-173

Остале информације:

