ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"
Панчево

Адреса наручиоца:

Змај Јове Јовановића 6 Панчево

Интернет страница наручиоца:

www.direcija.pancevo.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Радови

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:
XI-13-404-151/2017 - Извођење радова на изградњи јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови.
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: извођење радова обухвата изградњу јавног осветљења улице Новосељански у Панчеву.
Место извођења радова: град Панчево.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22.

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:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
На Порталу јавних набавки (www.ujn.gov.rs) или на сајту ЈП „Дирекција“ Панчево
www.direkcija.pancevo.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:
У Градској управи града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
- www.pancevo.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Подношење понуда:
Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево, Змај Јoве Јовановића број 6 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦИ
НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ - НЕ ОТВАРАТИ“
Крајњи рок за достављање понуда је 30. дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки у 11:00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.
Ако дан истека рока пада у нерадни дан, рок истиче првог радног дана у 11:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 03.08.2017. године у 11:30
часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај
Јове 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:

Лице за контакт:

25 календарских дана

Биљана Коканов, дипл. правник, - броj телефона:
013/219-0-300, локали: 303, 313

Остале информације:
Друга лица за контакт:

броj телефона: 013/219-0-300

Светозар Топић, дипл. инж. електротехнике
У случају личног преузимања документација се може преузети у Јавном предузећу
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, ул. Змај Јовe Joвановића 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, факсом на број 013/345-733 или е-mail-ом на
адресу javne.nabavke@direkcija.pancevo.rs.

