ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Jавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на
територији градске општине Обреновац

Адреса наручиоца:

Краља Александра I 63 Обреновац

Интернет страница наручиоца:

www.jpzzs.org.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Набавка и постављање урбаног мобилијара у ЗП „Обреновачки Забран“, ЈНОП 13/2020
Ознака из општег речника набавке:
34928400 – Урбана опрема

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:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна докуметација се може преузети на порталу Управе за јавне набавке
(www.portal.ujn.gov.rs), на интернет странци Наручиоца www.jpzzs.org.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 и
привреде, Саве Машковића 3-5, Београд, web:www.poreskauprava.gov.rs
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,
Руже Јовановића 27а, Београд web:www.sepa.gov.rs и Министарство енергетике, развоја и
заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, web:www.merz.gov.rs- Подаци о
заштити при запошљавању и условима рада, могу се добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд, web:www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно 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. Понуђач је дужан да на полеђини коверте навeде: назив, адресу и контакт телефон понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести назив и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац Краља Александра I
63, Обреновац (објекат дома културе- први спрат, канцеларија број 1.) са назнаком ,,Понуда за јавну набавку добара- Набавка и постављање урбаног мобилијара
у ЗП „Обреновачки Забран“ ЈНОП 13/2020 НЕ ОТВАРАТИ“
Рок за достављање понуда је 17.06.2020. године до 10,00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року за подношење понуда, тј најкасније до 17.06.2020. године до 10,00 часова.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда, неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази обележити време њеног пријема, евиденциони број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се 17.06.2020. године у 10,30 часова на адреси Јавног
предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине
Обреновац Краља Александра I 63, Обреновац (објекат дома културе- први спрат,
канцеларија број 1.).

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

Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда подносе
пуномоћје пре почетка јавног отварања понуда комисији наручиоца.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана
од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Бојана Нишевић E-mail адреса: bojana.nisevic@jpzzs.org.rs
Контакт искључиво радним данима (понедељак – петак) у радно време Наручиоца од 07:00
до 15:00 часова

Остале информације:
/

