На пснпгу шлана 55. стаг 1. ташка 2), 57. и 60. Закпна п јагним набагкама (“''Сл. дласник РС'',
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ МЕДВЕЂА
Адреса: Јабланичка бр. 48., 16240 Медвеђа
www.medvedja.org.rs
МАТИЧНИ БРПЈ: 07178476, ПИБ: 102842930
пбјагљује
ППЗИВ
за подношење понуде
1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Пун назиг нарушипца
Адреса нарушипца

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Јабланишка 48, 16240 Медгеђа

Матишан брпј

07178476

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)

102842930

Шифра делатнпсти

8411

Брпј текућед рашуна

840-99640-65

Телефпн

016/891-138

Факс

016/891-106

Е-mail

s.cetkovic@medvedja.org.rs

Интернет адреса:

www.medvedja.org.rs

1.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јагне набагке ред.брпј ЈН: X/2018 је набагка радпга на издрадои јагне расгете у
насељу Бабићи, брпј ЈН- X/2018
Предмет је ближе je дефинисан пгпм кпнкурснпм дпкументацијпм у делу технишке
спецификације и структуре цене-предмер и предрашун радпга.
Ознака из ппщтед решника набагке 45311000 – Радпги на ппстагљаоу електришних
инсталација и електрп-мпнтажни радпги
Средстга су предгиђена Одлукпм п вучету Опщтине Медгеђа – кпнтп 511292.
Предгиђена греднпст навагке 3.529.530,00 вез пврашунатпд ПДВ-а.
Редни врпј у плану навагки за 2018 дпдину 1.3.3.

1.3. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јагна набагка се спрпгпди у птгпренпм ппступку у складу са Закпнпм п
јагним набагкама («Службени дласник Републике Србије», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Ппзиг за предметну јагну набагку је пбјагљен на Ппрталу јагних набагки и
интернет страници нарушипца.
Ппстпји мпдућнпст каснијед удпгараоа дпдатних радпга, у предпгарашкпм ппступку
без пбјагљигаоа јагнпд ппзига, у складу са шланпм 36. ташка 5.).
1.4. РПК И НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ
Заинтереспгани ппнуђаши мпду изгрщити угиди и преузети кпнкурсну
дпкументацију сгакпд раднпд дана, пд 9,00 дп 14,00 шаспга, ппшег пд дана пбјагљигаоа
јагнпд ппзига на Ппрталу Упраге за јагне набагке, кao и на Ппрталу Упраге за јагне
набагке. Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети на адреси: Опщтина Медгеща, Улица
Јабланишка 48, 16240 Медгеђа у Служби за јагне набагке. Кпнкурсна дпкументација мпже
бити дпстагљена и ппщтпм или електрпнскпм ппщтпм.
Крајњи рок за достављање понуда је 16.04.2018.год. до 12,00 часова.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, назнашити датум и сат оенпд пријема и
ппнуђашу ће, на оедпг захтег, издати пптгрду п пријему. У пптгрди п пријему нарушилац ће
нагести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуде кпје стидну ппсле нагеденпд рпка сматраће се небладпгременим.
Небладпгремене ппнуде се неће птгарати и пп пкпншаоу ппступка птгараоа биће граћене
ппнуђашу уз ппгратницу, са назнакпм да је иста ппднета небладпгременп.
Ппнуде се мпду дпстагљати лишнп или путем ппщте, на адресу нарушипца- Опщтина
Медгеща, Улица Јабланишка 48, 16240 Медгеђа, сгакпд раднпд дана пд 08 дп 15 шаспга са
назнакпм „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ред. ЈН: X/2018, - радова на изградњи јавне расвете
у насељу Бабићи број ЈН- X/2018– НЕ ПТВАРАТИ.“
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затгпренпј кпгерти пгеренпј пешатпм, и на пплеђини
кпгерте нагпди сгпј ташан назиг и адресу, телефпн и факс ппнуђаша, кап и име и презиме
лица за кпнтакт.
Ппжељнп је да прилпде и пбрасце ппнуде Ппнуђаш преда у фпрми кпја пнемпдућага
убацигаое или уклаоаое ппјединих дпкумената накпн птгараоа ппнуде (Ппнуда тереба
бити ппгезана јемстгеникпм, такп да се не мпду дпдагати или гадити ппједини листпги).
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
1.5. ВРЕМЕ И МЕСТП ПТВАРАОА ППНУДА
Јагнп птгараое ппнуда пдржаће се ппследоед дана рпка за ппднпщеое ппнуда,
пднпснп 16.04.2018.год. у 13:30 часова у прпстпријама Опщтине Медгеђа, ул.Јабланишка
48, 16240 Медгеђау у ппщтинскпј сали на друдпм спрату. Предстагници ппнуђаша су дужни
да дпстаге пглащћеоа за заступаое. Предстагник ппнуђаша, пре ппшетка јагнпд птгараоа
ппнуда ппднеће Кпмисији за јагну набагку писменп пглащћеое за ушещће у ппступку јагнпд
птгараоа ппнуда, кпје је загеденп кпд ппнуђаша, пгеренп пешатпм и пптписанп пд стране
пддпгпрнпд лица ппнуђаша.

1.6. ПДЛУКА П ДПДЕЛИ УГПВПРА
Рпк у кпме ће Нарушилац дпнети Одлуку п дпдели удпгпра је 10 (десет) дана пд дана
птгараоа ппнуде.
1.7. ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Ппнуде мпрају бити припремљене и ппднете у складу са ппзигпм за ппднпщеое
ппнуде и кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуђаш је дужан да испуоага услпге дефинисане
шланпм 75. и 76. Закпна п јагним набагкама, щтп дпказује ппседпгаоем дпказа из шлана 77.
Закпна п јагним набагкама и на нашин дефинисан кпнкурснпм дпкументацијпм.
Испуоенпст пбагезних и дпдатних услпга за ушещће у ппступку предметне јагне
набагке, у складу са шл. 77. стаг 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстагљаоем Изјаге
Лице уписанп у редистар ппнуђаша није дужнп да приликпм ппднпщеоа ппнуде,
пднпснп пријаге дпказује испуоенпст пбагезних услпга. Орданизација надлежна за
редистрацију пригредних субјеката гпди јагни редистар ппнуђаша – предузетника и прагних
лица кпји испуоагају пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) пгпд закпна. На
пснпгу шлана 78. стаг 5. кап и шлана 79. стаг 5. Закпна п јагним набагкама (''Сл. дласник РС'',
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) пбагещтагамп Ппнуђаше да нису у пбагези да дпстаге
тражене дпказе п испуоагаоу пбагезних услпга ушещћа у ппступку јагне набагке укпликп
су ти дпкази јагнп дпступни на интернет страницама, али су у пбагези да у сгпјпј ппнуди
нагеду на кпјим интернет станицама Нарушилац мпже да изгрщи угид у пге дпказе.
Такпђе Вас пбагещтагамп да сте приликпм ппднпщеоа ппнуде у пбагези да Мпдел
удпгпра пппуните, пптпищете и пгерите, јер ће пп датпм мпделу удпгпра са изабраним
ппнуђашем бити закљушен удпгпр.
1.8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
Кап критеријум за избпр најппгпљније ппнуде кпристиће се критеријум најниже цене.
У слушају да пристидну дге ппнуде са истпм укупнпм греднпщћу, друди елемент
греднпгаоа узеће се краћи рпк за изгпђеое предметних радпга. Акп пристидну ппнуде са
истпм греднпщћу и истим рпкпм за изгпђеое радпга трећи параметар греднпгаоа биће
дужи дарантни рпк.
1.9. НАЧИН ПРЕУЗИМАОА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ:
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети радним данима пд 8 -15 шаспга, на
адреси: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА, Ул Јабланишка 48. 16240 Медгеђа.
Кпнкурсна дпкументација кпја је пешатирана и пгерена пд стране нарушипца мпже
бити дпстагљена ппщтпм или лишним преузимаоем
Кпнкурсна дпкументација је дпступна на Ппрталу јагних набагки и на интернет
адреси: www.medvedja.org.rs
1.10. ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ:, Сгетлана Ћеткпгић, службеник за јагне набагке тел 016/891-138,
065/8775-225, е-маил: s.cetkovic@medvedja.org.rs.

