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Број: 769-05
Датум: 20.11. 2013.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –
јнмв бр. 6/2013.
Назив наручиоца: Средњошколски дом, Нови Сад
Адреса наручиоца: Николајевска бр. 1, 21 000 Нови Сад
Интернет страница наручиоца: www.srednjoskolskidom.edu.rs
Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард
Матични број:…………………………………………08066221
Шифра делатности: ……………………………...…. 5590
ПИБ: …………………………………………………. 100238389
Текући рачун: ……………………..…………………840-266661-07
Телефон/факс: 021/523-636
Е-пошта: sdom@eunet.rs
Контакт особа:
- за техничка питања: Миодраг Буквић
- за правна питања: Саша Анђелић
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: радови
Опис предмета набавке: поправка купатила : водоводне инсталације и туш кабина,
електроинсталације, вентилације, замена дела плочица
Ознака из класификације делатности: 43.2. – Инсталациони радови у грађевинарству
43.3. – Завршни грађевинско-занатски радови
Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:
Радови на грађевинским инсталацијама - 45300000
Завршни грађевински радови – 45400000

Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора, елементи критеријума за доделу уговора: економски
најповољнија понуда;

бр.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

МАКСИМАЛАН БРОЈ
БОДОВА

1.

Цена

70

2.

Рок за извођење радова

20

3

гарантни рок за изведене радове

10

МАКСИМАЛНО:

100
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Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација може се преузети на интернет адреси
www.srednjoskolskidom.edu.rs , односно на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси непосредно
или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Средњошколски дом, Николајевска бр. 1, 21 000 Нови Сад, са
назнаком: „Понуда за јавну набавку - ЈНМВ бр. 6/2013 - радови на поправци купатила
Средњошколског дома у Николајевској улици број 1 у Новом Саду - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
28.11.2013. године до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Понуда
се може доставити непосредно у канцеларији секретаријата Наручиоца, сваког радног дана од 08 до 12
часова. У случају непосредног подношења, Понуђач треба да попуни образац потврде (бр. 7.15) из
конкурсне документације. У обрасцу потврде о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће јавно
отваране у присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавне набавке, у
просторијама Средњошколског дома, Николајевска бр. 1, 21 000 Нови Сад, последњег дана
рока за подношење понуда, односно 28.11.2013. године у 12 часова и 30 минута.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник Понуђача пре почетка поступка отварања понуда мора
предати Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда,
оверено печатом и потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.
Рок за доношење одлуке: до 5 дана од дана отварања понуда

