
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

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:

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:

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

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

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: 

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: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

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


	Blank Page

	Text2: Николе Тесле 121
	Text3: www.opstinadoljevac.rs
	Text7: 
	Text8: 
	Text12: Важи за обе партије:Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.За Партију 1.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.Ако је исти и понуђени рок за извођење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.За Партију 2.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је исказао већи пословни капацитет, а уколико су понуде и у томе истоветне, у коначном биће изабрана она понуда која је прва примљена и заведена код наручиоца.
	Text13: Конкурсна документација се може преузети на порталу Управе за јавне набавке као и на интернет страници општине Дољевац: www.opstinadoljevac.rs
	Text14: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка и социјална питања.
	Text1: Општинска управа општине Дољевац
	Text15: Понуђач може да поднесе само једну понуду.	Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.	На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 	Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Николе Тесле 121,18410 Дољевац , са назнаком „Понуда за јавну набавку радови на изградњи базена на комплексу аква парка Дољевац  за партију 1 ЈН бр. 404-2-33/2017-05  , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  18.04.2017.    године, до 15,00  часова.
	Text16: Отварање понуда одржаће се 18.04.2017.година године, у 15,15 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општинска управа општине Дољевац, Николе Тесле 121, 18410 Дољевац, просторијa: 11, спрат 1.Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
	Text17: У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
	Text18: У року од 10 дана од дана отварања понуда
	Text19: Јадранка НиколићТелефон: 018/4810-054мејл: opstina@opstinadoljevac.rs
	Text20: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Dropdown3: [Радови]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Text6: 
	Text4: Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.  404-2-33/2017-05   РАДОВИ И НАДЗОР НА РАДОВИМА  НА ИЗГРАДЊИ БАЗЕНА ''SANDPOOL'' СА ПРАТЕЋИМ (помоћним) ОБЈЕКТОМ У КОМПЛЕКСУ АКВА ПАРКА У ДОЉЕВЦУНазив и ознака из Општег речника набавке:ОРН : 452122125   Радови на изградњи базена за пливањеОРН : 71247000-1  Надзор грађевиснких радова
	Text5: Предметна јавна набавка је  обликована у  2 партије, и то:Партија 1 – РАДОВИ  НА ИЗГРАДЊИ БАЗЕНА ''SANDPOOL'' СА ПРАТЕЋИМ (помоћним) ОБЈЕКТОМ У КОМПЛЕКСУ АКВА ПАРКА У ДОЉЕВЦУ;Партија 2 – услуге надзора радова на изградњи базена ''SANDPOOL'' са пратећим (помоћним) објектом у комплексу Аква парка у Дољевцу


