ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ "БАМБИ" БАЧКА ТОПОЛА

Адреса наручиоца:

ДУНАВСКА 8

Интернет страница наручиоца:

www.bambi.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:

- 09331100 - Соларни колектори за производњу топлоте – набавка и постављање инсталације
за припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије -

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:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“ применом следећих критеријума:
- цена...............................50 пондера
- референц листа.............30 пондера
- гарантни рок.................20 пондера
1. цена ............максимално 50 пондера
рангирање према понуђеној цени: понуђач са најнижом ценом добија 50 пондера, а сваки наредни понуђач са већом ценом, по 5 пондера мање.
2. референц листа.............максимално 30 пондера
понуђач од 2001м2 и више уграђених соларних колектора .................................30 пондера
од 1001 до 2000м2...........................................................................................20 пондера
од 500 до 1000м2 ............................................................................................10 пондера
испод 500м2 .....................................................................................................0 пондера
3. гарантни рок...................максимално 20 пондера
понуђач са понуђеним најдужим гарантним роком добија 20 пондера, а сваки наредни понуђач са краћим гарантним роком по 5 пондера мање“

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца
www.bambi.edu.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.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:
Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити
животне средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама:
* Пореске обавезе: Министарство финансија, Београд , Кнеза Милоша 20, инт. адреса
www.poreskauprava.gov.rs
*Заштита:Mинистарство пољопривреде и заштита животне средине, Немањина 22-26
Београд, интернет стр:www.mpzzs.gov.rs
*Заштита при запошљ. и условима рада:Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања,Немањина 22-26 Београд, интернет стр:www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђачи своје понуде подносе непосредно, у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају), са
назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку добара број ЈН 2/2017 – НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем
поште. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до
назначеног термина.
Понуде се подносе на адресу: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА,
Дунавска 8.

Место, време и начин отварања понуда:
Место: Бачка Топола, Дунавска 8
Време:15.03.2017. у 12,15часова
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног
рока.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете
неблаговремено.

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

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у
отварању понуда.

Рок за доношење одлуке:

осам дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

bambi@stcable.net

Остале информације:
-

