ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца:Дом за душевно оболела лица "Чуруг"
Адреса наручиоца:КраљаПетра I 1, Чуруг
Интернет страница наручиоца:www.domcurug.rs
Врста наручиоца:Установа социјалне заштите
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:
Предмет ове јавне набавке су радови-, текуће поправке и одржавање инсталација централног
грејања и котларнице

за потребе Дома за душевно оболела лица „Чуруг“, редни број ЈН 9/19, јнмв број 8

Ознака из општег речника набавке: ОРН : Гасне и водоводне инсталације и инсталације
санитарне опреме- 45331100

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:не
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
Заинтересовани понуђачи могу конкурсну документацију преузети лично-у просторијама
Дома за душевно оболела лица "Чуруг", Краља Петра I 1, Чуруг, на Порталу јавних набавки
и на www.domcurug.rs
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 и у просторијама локалне пореске администрације према седишту Понуђача.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, на адресу:Дом за душевно
оболела лица „Чуруг“, Краља Петра I 1, 21238 Чуруг, са назнаком: , СА НАЗИВОМ И
ОЗНАКОМ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда
на (Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs), односно у време и на начин предвиђен
конкурсном документацијом
Пошто је позив објављен дана 06.09.2019.године, рок за подношење понуда је
06.09.2019.године до 12.00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 16.09.2019. год. у 12.15 часова у просторијама
Дома за душевно оболела лица "Чуруг"
Рок за доношење одлуке: 5 дана након достављања Извештаја о стручној оцени понуда
са предлогом за избор најповољнијег понуђача

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.
Лицезаконтакт:
Сања Нађалин , domcurug21@gmail.com
VD Директор Дома
Мирослав Кресић, dipl.есс.

