РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
БРОЈ: 404-28/2014-III
Ред. бр. ЈНМВ 12/2014-ОУ
Дана : 15.08.2014.година
П Е Ћ И Н Ц И

На основу члана 55.став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и 2. и члана 60. став 1. тачка
1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуке о
покретању поступка број 404-28/2014-III од 15.08.2014. године, Општинска управа
општине Пећинци објављује:

ПОЗИВ
За достављање понуда у поступку за јавну набавку мале вредности:
НАБАВКА РАДОВА
Текуће одржавање крова зграде општинске управе

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци, Слободана Бајића бр. 5, 22410
Пећинци
Предмет јавне набавке:
Набавка услуга:ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КРОВА ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ознака из општег речника набавки: 45261900 – радови на поправци и одржавању крова

Средства за јавну набавку: Набавка се финансира из буџета општине Пећинци позиција
36,конто 425114 . Набавка је предвиђена Планом јавних набавки општинске управе
општине Пећинци за 2014. год. од 30. јануара 2014. год. и Изменом плана јавних набавки
од дана 12.08.2014. године који је донет на седници општинског већа, под бр. 404-26/2014II, одељак РАДОВИ, тачка 1.3.2. Планом јавних набавки.

Позив за подношење понуда биће објављен на Порталу управе за јавне набавке и на
сајту општине Пећинци ( www.pecinci.org ) дана 15.08.2014. године са комплетном
конкурсном документацијом.

1/3

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним
набавкама(„Сл.гласник РС“ број 124/12) .
Испуњеност услова из члана 75. и чл. 77. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
у свему у складу са конкурсном документацијом. Изабрани понуђач ће у року који одреди
Наручилац, а не дуже од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца доставити
оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама, ако Наручилац то буде захтевао.
Понуду може поднети:
-

понуђач који наступа самостално,
понуђач који наступа са подизвођачима,
група понуђача која подноси заједничку понуду.

Подаци о начину, месту и року за подношење понуда: Понуде се подносе у затвореној
коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-28/2014-III „Текуће одржавање крова зграде општинске управе“ (НЕ
ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 7,30 до 15,30
сати, на адресу: Општинска управа Општине Пећинци, ул. Слободана Бајића бр.5, 22410
Пећинци.
Крајњи рок за достављање понуда је десети дан од дана објављивања
подношење понуда на Порталу ЈН и то до 10 часова, 25.08.2014. год.

позива за

Уколико крајњи рок падне на нерадни дан, крајњи рок за подношење понуда се помера на
први наредни радни дан и то до 12 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана
од стране одговорног лица понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на
српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени,
потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством
из конкурсне документације.
Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
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Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда (
25.08.2014. год.) у 11,00 часова у општинској управи општине Пећинци, у малој сали на
првом спрату, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Уколико дан за јавно отварање падне у нерадан дан, јавно отварање понуда извршиће се
првог наредног радног дана у 13,00 часова.
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се
доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 8 (осам ) дана од дана отварања
понуда.
Особа за контакт је Маријана Лончар, е-пошта biljana.djakovic@pecinci.org , телефон
022/400-721, сваког радног дана у периоду од 07,30 до 15,30 часова.

Начелник ОУ
____________________
мр Жељко Трбовић
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