ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општина Ириг

Адреса наручиоца:

ул. Војводе Путника 1, 22406 Ириг

Интернет страница наручиоца:

www.irig.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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 15 пакета грађевинског материјала
Programme – RHP-W2-CMG/COMP3-2015.
Oзнака из општег речника набавки: 44110000-грађевински материјали

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

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:

Najniža ponuđena cena

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
http://portal.ujn.gov.rs
www.irig.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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду би требало поднети као препоручено писмо са повратницом, или у случају личног
достављања са предатом потврдом о пријему понуде.
Понуда се мора поднети на следећу адресу:
Општинска управа општине Ириг
ул. Војводе Путника 1
22406 Ириг
Крајњи рок за достављање понуда је. 20.12.2016.године до 12,00h.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда одржаће се 20.12.2016. године у 12:30 h, у Општинској управи општине
Ириг, ул. Војводе Путника 1

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

Наручилац ће понуде отварати јавно и отварању може присуствовати савко заинтересовано
лице, у време и на месту одређеном у овом Обавештењу и у Упутству понуђачима.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача, и у обавези су да доставе овлашћење за присуствовање и потписивање

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 30 дана
од истека рока за подношење понуда.

Лице за контакт:

Mирјана Бабић
e-mail: mirjana.babic@irig.rs

Остале информације:
Набавке добара, радова и услуга финансираних од стране програма стамбеног збрињавања
у Rепублици Sрбији, припремљена су, додељена и организована у сарадњи са партнерским
земљама и CEB Приручником за добра, радове и услуге објављеном на вебсајту:
http://www.coebank.org/documents/107/Procurement_Guidelines_LJhjgEt.pdf

