ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општина Житиште

Адреса наручиоца:

Цара Душана 15, Житиште

Интернет страница наручиоца:

www.zitiste.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:

Регионални стамбени програм - Стамбени пројекат у Републици Србији, Набавка 8 пакета
грађевинског материјала
ORN: 44110000

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 и интернет страници наручиоца

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:
Рок за предају понуда је 29.07.2019.године до 12 часова. Понуде морају да садрже документа из тачке 4. Упутства, а достављају се: ИЛИ
препорученом поштом (званичном поштанском службом) на: Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште ИЛИ лично (укључујући и
курирску службу) на адресу Наручиоца уз потврду о пријему са назнаком датума и времена пријема на: Општина Житиште, Цара Душана
15, 23210 Житиште.
Целокупна понуда се доставља у једном оригиналном примерку на којем је јасно назначено "оригинал", и у једном примерку на којем је
јасно назначено "копија". Електронска копија понуде ( ЦД ) прилаже се штампаној верзији у одвојеној коверти у којој се доставља понуда.
Напомена: Анекс 1: Технички захтеви и стандарди и Анекса 2: Структура и количина за материјалсе прилажу у иницијалном формату, као
MS Office Excel документ. У случају неподударања између оригинала и копије, меродаван је оригинал.
Понуда се мора доставити у затвореној коверти, која носи јасну ознаку „Понуда“ и јасну назнаку шифре тендерског поступка
RHP-W4-III-04-404-1-14/2019.
Спољашња коверта треба да садржи следеће податке:
a) горе наведену адресу за достављање понуда; b) речи „Не отварати пре истека рока за подношење понудаˮ; c) назив понуђача;
d) број и датум Позива за подношење понуда.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити истог дана, 29.07.2019. године у 12,30 часова у
просторијама Општинске управе Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште.

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

Потребно је доставити уредно пуномоћје Комисији.

Рок за доношење одлуке:

у року од 30 дана од дана отварања

Лице за контакт:

Митар Видаковић, jn.zitiste@gmail.com

Остале информације:
/

