Дел.број: 586
Датум: 14.07.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности радова

РЕПАРАЦИЈА ЕТАЖНИХ КУПАТИЛА И МОКРИХ ЧВОРОВА
Редни број у Плану набавки за 2020. годину: 1.3.1.
Интерна ознака набавке: ЈНМВ-Р-1/2020

Назив наручиоца:

Дом ученика средњих школа Књажевац

Адреса наручиоца:

Капларова 10, 19350 Књажевац

Интернет страница наручиоца:

www.ovo-smo-mi.com

Врста наручиоца:

Класичан сектор - Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке:

Радови

Опис предмета јавне набавке:

Набавка радова – репарација етажних купатила и

Назив и ознака из општег речника набавке:

мокрих чворова
45000000 – грађевински радови, 45330000 –
водоинсталатерски и санитарни радови, 45431000 –
постављање плочица, 45453100 – радови на
реновирању, 45262000 - Посебни грађевински
занатски радови, изузев радова на крову

Број партија и назив партија:

Набавка није обликована по партијама

Подношење понуде са подизвођачем:

Уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке коју ће поверити подизвођачу не може
бити већи од 50% од укупне вредности набавке
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Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне
документације, односно интернет
страница где је конкурсна документација
доступна:

преко Портала јавних набавки и
преко интернет стране www.ovo-smo-mi.com

Информације и додатна питања у вези
јавне набавке:

Лице за контакт:

Тражење информација и додатна питања
дозвољено је писаним путем, поштом или путем
електронске поште.
Предајом наручиоцу или поштом на адресу:
Дом ученика средњих школа Књажевац, ул.
Капларова бр. 10, 19350 Књажевац,
на
запечаћеној коверти или кутији са назнакон
„Понуда за јавну набавку радова – репарација
етажних купатила и мокрих чворова, редни број
1.3.1./2020 – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини обавезно навести назив и адресу
понуђача као и име особе за контакт.
Понуђач може доставити само једну, уредно
попуњену према позиву и конкурсној
документацији, на српском језику. Понуде са
варијантама нису дозвољене. Благовременом
понудом сматраће се све понуде које стигну на
адресу наручиоца до 23.07.2020. године
најкасније до 10,00 часова без обзира на начин
доставе.
Понуде које буду примљене након датума и сата
одређеног за подношење понуда, сматраће се
неблаговременим и исте ће се неотворене
вратити понуђачу са назнакон да су поднете
неблаговремено.
Поступак јавног отварања понуда обавиће се
23.07.2020.године у 12,00 часова, у објекту
наручиоца, у Књажевцу, ул. Капларова бр. 10 – у
библиотеци.
Јавном отварању понуда могу присуствовати
овлашћени представници понуђача који су
дужни да својство представника докажу
предајом потписаног и овереног писаног
пуномоћја, Комисији за јавну набавку пре
почетка отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о додели уговора је
најкасније 10 (десет) дана од дана јавног
отврања понуда
Саша Ристић, референт за јавне набавке
(радним даном 9,30-14 сати)

Остале информације:

-Понуђачу се препоручује обилазак локације пре
давања понуде.

Начин подношења понуде и рок за
подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:
Услови под којима представници понуђача
могу учествовати у поступку отварања
понуда:

Рок за доношење одлуке:

Дом ученика средњих школа Књажевац
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