ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО

Адреса наручиоца:

ЗМАЈ ЈОВИНА 6, ПАНЧЕВО

Интернет страница наручиоца:

WWW.DIREKCIJA.PANCEVO.RS

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Квалификациони поступак

Врста предмета:

Услуге

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:

ЈН А20/2015-10 - Предмет јавне набавке услуга је израда елабората геодетских радова за
спајање парцела на којима се налази зграда МЗ Котеж у Панчеву.
Опис предмета јавне набавке: услуге - ознака из општег речника набавке:
71251000;

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:

/

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Право учешћа имају сва заинтересовна лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у
складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са
чланом 76. Закона о јавним набавкама и захтевима конкурсне документације. Испуњеност услова из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама доказује се на начин предвиђен чланом 77. истог Закона. Услови које сваки понуђач треба
да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

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:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА СПАЈАЊЕ
ПАРЦЕЛА НА КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ЗГРАДА МЗ КОТЕЖ У ПАНЧЕВУ-НЕ ОТВАРАТИ“
Крајњи рок за достављање понуда је 8. дан од дана објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки у 13.00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан 23.12.2015 у 13,30 часова у Јавном предузећу
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јовe Јовановића број 6, уз
присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

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

/

Рок за доношење одлуке:

10 дана

Лице за контакт:

Ивана Јокић

Остале информације:
/

