ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
И ТРЕНЕРА

Адреса наручиоца:

СУБОТИЦА, Банијска 67

Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

www.vsovsu.rs

Просвета
Поступак јавне набавке мале вредности

Радови

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:

Предмет набавке мале вредности број 2/17 је набавка радова-замена прозора на згради
Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, Банијска 67.
Замена се врши : 26 комада прозора димензије 360х245, 2 комада прозора димензије
280х250 и 4 комада прозора димензије 150х110 . Замена ће се вршити према техничкој
спецификацији Наручиоца која је дата конкурсној документацији у Обрасцу структуре цене са
техничком спецификацијом (VII Поглавље).
ОРН: 45420000-радови на уградњи столарије; 45421000-столарски радови и уградња
столарије.

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 „Најнижа понуђена цена
“.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом Наручилац ће
избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду Понуђача који
понуди краћи рок извођења радова

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са портала УЈН, са сајта Школе:www.vsovsu.rs,
или непосредно у Школи, на 2 спрату, у канцеларији број:7, или путем факса : 024 547 870 .

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 или на сајту www.poreskauprava.gov.rs. Подаци о заштити животне средине се могу
добити у Агенцији за заштиту животне средине или на сајту www.sepa.gov.rs и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине или на сајту www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике или на сајту www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду доставити на адресу непосредно или путем поште :
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера ул. Банијска бр. 67, 24000 Суботица са назнаком:
“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – ЗАМЕНА ПРОЗОРА ЈНМВ БР. Р-2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 22.11.2017.године до 09:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема
и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручулац ће
Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварње понуда ће се вршити код Наручиоца, на адреси, Висока школа струковних студија за
образовање васпитача и тренера, Банијска 67, у просторији на другом спрату, број:15,
22.11.2017.године у 09:30 часова.

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

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета је најкасније до
24.11.2017. године.

Лице за контакт:

Силвија Прекајски
024/547-870

Остале информације:

