ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ
ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса наручиоца:

23272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Маршала Тита бр.77.

Интернет страница наручиоца:

www.domsvoc.rs

Врста наручиоца:

Остало

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 котларнице на III одељењу установе.
Назив и ознака из општег речника набавки: Котлови за централно грејање - 44621220;

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

Предметна набавка није обликована по партијама.
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:
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора применом критеријума ,,економски најповољнија понуда'' , при чему ће се
оцењивање и рангирање понуда вршити применом следећих елемената критеријума: понуђена цена, начин и услови плаћања,
рок испоруке и гарантни рок.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација је постављена на Порталу УЈН, како би је заинтересовани понуђачи могли преузети;
Конкурсна документација се може преузети и лично у просторијама Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети
Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Маршала Тита бр. 77, почев од дана објављивања
позива на Порталу jавних набавки, уз писмено овлашћење заинтересованог понуђача за лице које преузима Конкурсну
документацију.

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 са припадајућом документацијом се достављају у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан
текст: „Понуда за јавну набавку добра -Котларница на III одељењу, ЈНМВ бр.05/2016 - НЕ ОТВАРАТИ'', а на
полеђини назив и адреса понуђача, број телефона, факса и e-mail понуђача, као и име и презиме лица за контакт,
које је именовано од стране понуђача.
Понуда се шаље поштом на адресу Дом за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки
Чудотворац'' Нови Бечеј, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул.Маршала Тита бр.77, или предаје лично на наведеној адреси;
Рок за достављање понуде је, без обзира на начин достављања, најкасније до последњег дана рока, тј. 8-ог дана
од дана објављивања на Порталу јавних набавки, тј. 05.09.2016. године до 8,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Дом за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац''
Нови Бечеј, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул.Маршала Тита бр.73, Управна зграда.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока, тј. 8-ог дана од дана
објављивања на Порталу јавних набавки, тј. 05.09.2016. год. у 8,30 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
ʽ̧̯̬̱̏̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̨̥̙̖ ̨̛̛̪̬̭̱̭̯̯̏̏̌ ̡̨̭̏̌ ̨̨̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚ ̶̛̣̖.
ʿ̸̨̛̦̱͂̌ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̨̥̱̐ ̸̨̛̱̖̭̯̯̏̏̌ ̸̨̛̣̦ ̛̛̣ ̱̚ ̨̛̪̭̥̖̦ ̨̧̣̹̖̖̏̌̓ ̯̠.
̨̨̪̱̦̥̓ ̌̚ ̨̧̛̪̬̭̱̭̯̖̏̏̌ ̨̧̯̬̱̏̌̌ ̨̪̦̱̔̌, ̨̛̪̯̪̭̦̱̌ ̛ ̨̖̬̖̦̱̏ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌, ̡̨̠̱ ̖̓
̛̪̬̖̯̔̌ ʶ̨̛̛̛̥̭̠ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̪̬̖ ̸̨̨̧̧̛̯̪̌̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌, ̡̡̨̌ ̛̍ ̡̨̛̯̦̌̏
̸̨̛̱̖̭̯̣̏̏̌ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌.
ʿ̶̛̛̬̖̭̯̦̔̌̏ ̸̨̪̦̱͂̌̌ ̡̨̛̠ ̦̖ ̱̱̍̔ ̛̪̬̖̣̔̌ ̛̪̭̥̖̦̌ ̨̨̪̱̦̥̠̓̌ ̨̥̱̐ ̨̛̛̪̬̭̱̭̯̯̏̏̌ ̨̡̪̭̯̱̪̱
̨̧̯̬̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌, ̛̣̌ ̱ ̨̛̭̯̥ ̦̖ ̨̥̱̐ ̡̨̛̯̦̌̏ ̸̨̛̱̖̭̯̯̏̏̌ ̛ ̦̖ ̨̥̱̐ ̨̛̛̛̦̭̯̚ ̛̪̬̥̖̖̔̍.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда, и биће
објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана њеног
доношења.

Ивана Цвејин, факс. 023/773-020,
e-mail: gcnb@mts.rs

Остале информације:
ʿ̨̨̧̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̖̔ ̭̌ ̛̬̠̦̯̥̏̌̌̌̌ ̛̦̠̖ ̨̨̨̤̖̦̔̏̚.

