ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

Адреса наручиоца:

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 45

Интернет страница наручиоца:

www.zabalj.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
„Набавка добара за економско оснаживање избеглица - набавка опреме - по партијама“-У
ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ
ПАРТИЈА 1: МОТОКУЛТИВАТОРИ СА ОПРЕМОМ 16120000 - Дрљаче, аератори, култиватори,
плевилице и копачице
ПАРТИЈА 2: КОМБИНИРКА ЗА ДРВО 42642100 - Алатне машине за обраду дрвета
ПАРТИЈА 3: ЕЛЕКТРОМОНТЕРСКА И СРОДНА ОПРЕМА- 42660000 - Алати за лемљење, тврдо
лемљење и заваривање, машине и опрема за површинско к...
ПАРТИЈА 4: АУТОМЕХАНИЧАРСКА ОПРЕМА42630000 - Алатне машине за обраду метала

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
ПАРТИЈА 1: МОТОКУЛТИВАТОРИ СА ОПРЕМОМ
ПАРТИЈА 2: КОМБИНИРКА ЗА ДРВО
ПАРТИЈА 3: ЕЛЕКТРОМОНТЕРСКА И СРОДНА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 4: АУТОМЕХАНИЧАРСКА ОПРЕМА

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
nije

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
ne

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
ne

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
ne

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
ne

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
ne

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Потенцијални понуђачи конкурсну документацију могу преузети: на Порталу јавних набавки
(portal.ujn.gov.rs), у просторијама Општине Жабаљ, Николе Тесле 45 и на интернет
презентацији: www.zabalj.rs, у одељку „Јавне набавке“.

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:
--

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно, предајом у пријемној канцеларији Општинске управе Жабаљ или путем поште, на
адресу: Општинска управа Жабаљ Николе Тесле 45; 21230 Жабаљ
Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног датума и часа.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до датума и сата наведних у јавном позиву
и конкурсној документацији.
Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда,
вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Рок за подношење понуда је 26.12.2016.године до 10 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

26.12.2016. год. у 10.30 часова у просторијама Општинске управе Жабаљ, Николе Тесле 45,
Велика сала, први спрат.

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

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
наручиоца поднети писмено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

до 5 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Урош Радановић 021-2102260 /064-8679169

Остале информације:
У јавној набавци број О.У-24/2016 набавка „Набавка добара за економско оснаживање
избеглица - набавка опреме - по партијама“, уговор је закључен на износ од 286.400,00
динара без ПДВ-а само за Партију 1 - ПАРТИЈА 1: МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ, ТРИМЕР И СРОДНА
ОПРЕМА

