извођење радова радова на санацији породичне стамбене зграде Туропољца Д. Луке у Црквици

ЈН 404-49/17

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца:
Општинска управа Бојник
Адреса:
Трг слободе 2-4, 16205 Бојник
ПИБ:
100371818
Шифра делатности:
8411
Интернет адреса
www.bojnik.rs
Врста наручиоца:
Локална самоуправа
Врста поступка ЈН:
Јавна набавка мале вредности
Грађевински радови
Врста предмета:
45261910 - Радови на одржавању крова;
45453100 - Радови на реновирању
Предмет јавне набавке је извођење радова радова на
Кратак опис предмета
санацији породичне стамбене зграде Туропољца Д. Луке у
набавке:
Црквици
Контакт:
Саша Додић, e-mail: sasadodic@bojnik.org.rs
016/821-214, лок. 109;
Милан Здравковић e-mail: finansije@bojnik.org.rs
016/821-214, лок. 126;
Број:
404-49/17
Дана:
02.11.2017.
1.2.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Средства за ову набавку планирана су Буџетом општине Бојник за 2017. годину,
раздео 3 Општинсkо веће, глава 01, програмска класификација 1101-П3 помоћ
извеглим и расељеним лицима , функционална калсификација 110, економска
класификација 472, извор финансирања 01, позиција 44.
1.3.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка радова спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са чланом 39., чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним
набавкама (,,Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), (,,Сл.гласник РС", број 86/2015)
и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова број 404-49/17 од 02.11.2017.
године.
1.4.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је извођење радова радова на санацији породичне
стамбене зграде Туропољца Д. Луке у Црквици.
Назив и ознака из општег речника набавке:
45261910 - Радови на одржавању крова;
45453100 - Радови на реновирању
1.5.

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.
Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и
недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према
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Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује испуњеност
услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне документације.
- Понуђач може да поднесе само једну понуду.
- Понуда се подноси на српском језику.
- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све
услове из конкурсне документације.
- Понуда са варијантама није дозвољена.
- Важност понуде је минимум 60 дана.
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи
могу тражити у писаном облику, на адресу: Општинска управа Бојник, Ул. Трг слободе
бр. 2-4, 16205 Бојник, или на следећe e-mail адресe: sasadodic@bojnik.org.rs и
finansije@bojnik.org.rs и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
1.6.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

1.7.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на
интернет адреси наручиоца www.bojnik.rs
Конкурсну документацију понуђачи могу лично преузети на адреси наручиоца уз
достављање овлашћења.
1.8.

НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти.
Понуда се подноси лично на писарницу Општинске управе Бојник, или путем
поште, на адресу Општинска управа Бојник, Ул. Трг Слободе бр. 2-4, 16205 Бојник, до
13. новембар 2017. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац ПО1 из
конкурсне документације.
На полеђини коверте налепити попуњен помоћни образац „Образац бр. ПО2".
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће
се у разматрање.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања
биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
1.9.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, 13. новембар 2017. године у
12,15 часова у Општинској управи Бојник, Ул. Трг слободе бр. 2-4, 16205 Бојник,
просторија у приземљу зграде– Скупштинска сала.
1.10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је
дужан да пре почетка отварања понуда Комисији предају писано пуномоћје, којим ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Овлашћење није
потребно ако отварању присуствује лично директор предузећа или лично предузетник
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оснивач радње.
1.11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 8 (двадесет) дана од дана
отварања понуда.
1.12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Контакт особе за све информације везане за јавну набавку су: Саша Додић,
sasadodic@bojnik.org.rs. И Милан Здравковић, finansije@bojnik.org.rs Телефон за
контакт 016/821-214, лок. 109 и 126.
1.13. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење
понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове
дефинисане чланом 75. и из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин
дефинисан конкурсном документацијом.
Пожељно је да понуда буде спакована у коверти у фасцикли са механизмом и
увезана траком или јемствеником у целину која је осигурана печатом и обезбеђена
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови ни после отварања понуде. Подношење електронске понуде није
дозвољено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је
једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац
примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Комисија за ЈН 404-49/17
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