РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Адреса: Јабланичка бр. 48., 16240 Медвеђа
www.medvedja.org.rs
МАТИЧНИ БРОЈ: 07178476, ПИБ: 102842930
На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ((„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015)) Општина Медвеђа објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности - набавка радова на уређењу фасада стамбених
зграда XVII/2016
Наручилац Општина Медвеђа, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду
у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности, ЈН: XVII/2016
Понуда мора да бити у целости припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да
испуњава све услове у поступку јавне набавке по ЗЈН.
1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Пун назив наручиоца
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Адреса наручиоца

Јабланичка 48, 16240 Медвеђа

Матичан број

07178476

Порески идентификациони број (ПИБ)

102842930

Шифра делатности

8411

Број текућег рачуна

840-99640-65

Телефон

016/891-138

Факс

016/891-106

Е-mail

s.cetkovic@medvedja.org.rs

Интернет адреса:

www.medvedja.org.rs

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Средства су предвиђена Одлуком о буџету Општине Медвеђа – конто 425113.
Предвиђена вредност набавке 4.125.000,00 без обрачунатог ПДВ-а.
Редни број у плану набавки за 2016 годину 1.3.8.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови
1.2.. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке је - набавка радова на уређењу фасада стамбених зграда XVII/2016
Назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
1.3. ВРСТА ПОСТУПКА:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке радова, мале вредности, у складу са
чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)), чланом 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавне набавке и начину
доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС", број 86/15) а по Одлуци о покретању поступка број:
XVII-404-651/2016-01 од 03.10.2016. године
1.4. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и оверена
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине понуду и
Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне
документације.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се подноси на српском језику.
Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из конкурсне
документације.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити у писаном
облику, на адресу: Општина Медвеђа, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа или на е-маил:
s.cetkovic@medvedja.org.rs
1.5. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Рок за подношење понуда је 12.10.2016 године до 12 ,00 часова .
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана
наведеног рока, до 12,00 часова
Понуду 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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуда понуђач може изменити, допунити или опозвати своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења,
односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду , а
уколико то учини или не потпише уговор о јавној набавци када његова понуда буде изабрана као
најповољнија, наручилац ће закључење уговора понудити првом следећем понуђачу чија је понуда
била најповољнија.
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца: ОПШИНА
МЕДВЕЂА, Ул Јабланичка 48, 16240 Медвеђа, с тим што ће понуђач обавезно на коверти назначити
следеће;``ПОНУДА ЗА јавну набавку - радова на уређењу фасада стамбених зграда XVII/2016 “- НЕ
ОТВАРАЈ.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи: назив
и адресу понуђача, телефон, факс и Е-mail понуђача и име и презиме особе за контакт именоване од
стране понуђача.
1.6. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда,
односно 12.10.2016 године у 12.30 часова
Отварање понуда ће се обавити сали за састанке општине Медвеђа Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење
представника понуђача које ће предати Комисији за јавну набавку наручиоца приликом отварања
понуда. Представници понуђача који не буду поднели писмено Овлашћење понуђача могу само
присуствовати поступку отварања понуде али не могу износити примедбе.
1.7. РОК У КОМЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је пет дана од дана отварања понуда.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
1.8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Као критеријум за избор најповољније понуде користиће се критеријум најниже цене.
У случају да пристигну две понуде са истом укупном вредношћу, други елемент вредновања узеће се
краћи рок за реализацију предметног посла. Ако пристигну понуде са истом вредношћу и истим роком
испоруке, трећи параметар вредновања биће дужи гарантни рок.

1.9. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Конкурсна документација се може преузети радним данима од 8 -14 часова, на адреси:
ОПШТИНА МЕДВЕЂА, Ул Јабланичка 48. 16240 Медвеђа.
Конкурсна документација може бити достављена поштом или личним преузимањем .
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет адреси:
www.medvedja.org.rs
1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:, Светлана Ћетковић, службеник за јавне набавке тел 016/891-138, 065/8775225, е-маил: s.cetkovic@medvedja.org.rs.

