ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Град Чачак

Адреса наручиоца:

Жупана Страцимира бр.2

Интернет страница наручиоца:

www.cacak.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Извођење радова за заштиту од поплава водотокова другог реда на деоници реке Ботуња и
реке Карача
45246400- радови на заштити од поплава

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:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА“.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и сајту града Чачка, а може
се и лично преузети у згради Градске управе града Чачка, ул. Жупана Страцимира бр.2,
канцеларија 119.

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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија,
Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,
Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите
животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB)
и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом.
Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.
У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је
потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.
Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Жупана Страцимира бр. 2 , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова за извођење радова за заштиту
од поплава водотокова другог реда на деоници реке Ботуња и реке Карача , ЈН бр. 404-1/26-2020-II, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом,
ако је примљена од стране наручиоца до 23. март 2020 године, до 11.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити истога дана 23.03.2020 у 12:00 часова у просторијама
Наручиоца (Жупана Страцимира бр.2)

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

Представници понуђача који присуствују отварању понуда морају имати овлашћење.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 25 дана

Лице за контакт:

Служба за јавне набавке
Факс:032/346-003 Е - mail:javnenabavke@cacak.org.rs

Остале информације:

