ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

Установа "Резервати природе" Зрењанин
Војводе Петра Бојовића 2,
23000 Зрењанин

Интернет страница наручиоца:

www.rezervatiprirode.com

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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 јавне набавке мале вредности је услуга израде Плана заштите од пожара
Назив и ознака из општег речника набавке: 71240000 архитектонске, инжењерске услуге и
услуге планирања.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

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

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:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном
ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.
Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:
1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да присуствују поступку жребања;
2. Поступак жребања водиће комисија и биће обављен у просторијама наручиоца;
3. Комисија ће водити записник о поступку жребања;
4. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом;
5. Жребање ће бити обављено тако што ће комисија извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем
ће наручилац доделити уговор.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал ЈН, лично на адреси наручиоца (улица Војводе Петра Бојовића број 2, Зрењанин),
путем maila: rezervatiprirodezr@gmail.com, или са интернет странице:
www.rezervatiprirode.com

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:
Понуде морају да стигну на адресу наручиоца Установа "Резервати природе" Зрењанин, улица Војводе Петра Бојовића 2, без
обзира на начин достављања, најкасније до 06.05.2019. године у 12h. Понуђач је дужан да наручиоцу достави понуду у уредно
затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут, поштом на
адресу наручиоца или лично. На коверти или кутији понуђач је дужан да напише:
Установа "Резервати природе" Зрењанин
улица Војводе Петра Бојовића број 2, 23000 Зрењанин
СА НАЗНАКОМ: Понуда за јавну набавку мале вредности - услуга израде Плана заштите од пожара специјалног резервата природе
«Ритови доњег Потисја» ЈНМВ број V-2-17/2019 1.2.2. - НЕ ОТВАРАТИ
Понуђач на полеђини коверте наводи назив, адресу, телефон и име и презиме особе за контакт
Свака понуда која Наручиоцу стигне по истеку датума и сата одређеног у претходном ставу сматраће се неблаговременом, а
Наручилац ће је по окончању отварања понуда вратити Понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. Наручилац је дужан
да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из позива и конкурсне документације.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда биће одржано 06.05.2019. године у 12,15 часова, на адреси: Установа
„Резервати природе“ Зрењанин, улица Војводе петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин.
Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Записник о отварању
понуда доставиће се понуђачима у року од три дана од дана отварања понуда, или
непосредно после отварања понуда.

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

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица у својству јавности, а
понуђача могу заступати, активно учествовати у поступку отварања, законски заступници, као
и овлашћени представници понуђача који комисији за јавну набавку доставе уредно
писмено овлашћење (пожељно на меморандуму) потисано и оверено, за активно учешће у
поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

06.05.2019. 12 часова

Лице за контакт:

Ивана Бјелетић

Остале информације:
Понуђачи који желе да учествују у поступку јавне набавке, ради припреме прихватљиве
понуде, врше обилазак објеката која су предмет израде документације.
У вези са претходним, потребно је да сва заинтересована лица, најкасније дан раније, упуте
захтев за обилазак објекта. Захтев се упућује на адресу ivana.bjeletic@rezervatiprirode.com.
По пријему захтева, наручилац ће на адресу електронске поште са које је примљен захтев,
послати обавештење о тачном времену и контакт особи за обилазак објеката.
Заинтересована лица су дужна да приликом обиласка предају овлашћење, дато на
меморандуму фирме, потписано и оверено од стране одговорног лица. Заинтереосвним
лицима ће овлашћено лице наручиоца, по поконачњу обиласка објеката, предати потписану
потврду о извршеном обиласку. Трошкове обиласка објеката сноси понуђач.

