
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: Змај Јове Јовановића 6
	Text3: www.direcija.pancevo.rs
	Text7: /
	Text8: /
	Text12: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
	Text13: На Порталу јавних набавки (www.ujn.gov.rs) или на сајту ЈП „Дирекција“ Панчево www.direkcija.pancevo.rs. 
	Text14: У Градској управи града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 -  www.pancevo.rs
	Text1: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
	Text15: Подношење понуда:Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, Змај Јовина број 6 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:  „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА– ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА (ЕЛЕКТРО, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ТЕРМОМАШИНСКЕ),  ДЕЛА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ УНУТАР ОБЈЕКТА-ОШ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“- НЕ ОТВАРАТИ“Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 13.10.2016. године  у 13.00 часова.
	Text16: Отварање понуда:Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 13.10.2016. године у 13,30 часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јове Јовановића број 6, уз присуство овлашћених представника понуђача. 
	Text17: 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
	Text18: 25 календарских дана
	Text19: Биљана Коканов, дипл. правник
	Text20: Друга лица за контакт - броj телефона: 013/219-0-300: Бобан Тасковић, грађ.инж., члан-стручно лице,                             Светозар Топић, дипл. инж. ел., заменик члана-стручно лице    У случају личног преузимања документација се може преузети у Јавном предузећу "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, ул. Змај Јове Јовановића број 6, сваког радног дана до дана и часа истека рока за подношење понуда, уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, а у случају да се конкурсна документација доставља поштом или е-mail-ом, потребан је писани захтев са тачним подацима заинтересованог  понуђача, који се може упутити поштом на адресу Наручиоца  или е-mail-ом на адресу javne.nabavke@direkcija.pancevo.rs. 
	Text9: /
	Text10: /
	Text11: /
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Dropdown3: [Радови]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Text6: /
	Text4: ЈН А121/2016– инвестиционо одржавање инсталација (електро, водовод и канализација, термомашинске), дела кровне конструкције и грађевинско-занатски радови унутар објекта – ОШ „Стевица Јовановић“Опис предмета јавне набавке: 45000000 - Грађевински радовиПрирода радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Место извођења радова: Панчево, ОШ „Стевица Јовановић“. Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, 43.3, 43.9Обим радова:Грађевинско-занатски радови на инвестиционом одржавању дела крова, замена дотрајале подне облоге од итисона „винфлекс антистатик подом у кабинету за информатику, молерски радови унутар објекта након извођења радова на реконструкцији дела електроинсталација у приземљу и на спрату зграде школе. Реконструише се део електроенергетске инсталације и радови на инвестиционом одржавању свих мокрих чворова у објекту.
	Text5: /


