ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ, Мишарских јунака бб, 15000 Шабац - Јеленча, ПИБ 101230092
Врста наручиоца: Установа социјалне заштите за смештај корисника
Интернет страница наручиоца: 

2.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ : отворени поступак.

3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка радова -  реконструкција кухиње по  хасап   стандарду, .редни број ЈН.1.3.1./2014.
Назив и ознака из општег речника набавке: 
ОРН – 45262700 адаптација зграда.

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: економски најповољнија понуда
   Елементи критеријума, понуђена цена и рок завршетка радова.

5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :
   
    Конкурсна документација може се преузети   на :

                 -    Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs );
                 -    Интернет страници наручиоца (www.gerontološkicentaršabac.rs  )                     

6. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где
    се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити
    животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

- Пореским обавезама - Пореска управа Републике Србије (Министарство финансија и
  привреде, Република Србија), ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република Србија,
  Интернет адреса http://www.poreskauprava.gov.rs
  Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о      
  адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне
  самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

- Заштити животне средине - Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића
  27а, 11160 Београд, Република Србија,
  Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs
  Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, ул.
  Немањина 22-26, 11 000 Београд, Република Србија,
  Интернет адреса: http://www.merz.gov.rs/lat

- Заштити при запошљавању, условима рада - Министарство рада, запошљавања и
  социјалне политике, ул. Немањина 11, 11 000 Београд, Република Србија,
  Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs
  Завод за социјално осигурање - Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република
  Србија,
  Интернет адреса: http://www.zso.gov.rs/index.htm

7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
	
Понуђачи подносе писане понуде непосредно или путем поште у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке (portal.ujn.gov.rs );			        
Рок подношења понуде је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке.
Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком " Понуда за јавну набавку радова, редни број 1.3.1/2014,-НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем поште, на адресу: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ, Мишарских јунака бб, 15000 Шабац - Јеленча. На полеђини коверте навести назив, адресу, е-маил, број телефона понуђача и име лица за контакт.
Понуде морају пристићи на наведену адресу до дана   24.11.2014. год. до 12,00  часова.
Понуда која буде примљена од стране Наручиоца до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси неће се разматрати.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Отварање понуда  је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, дана 24.11. 2014. године у 12,30  часова, у Геронтолошком центру Шабац, ул.Мишарских јунака бб.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само представници понуђача. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда.	

9. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од  15 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Милијана Драшковић,телефон број 015/380-971 локал 120. 


12. Све додатне информације, појашњења и евентуалне измене и допуне конкурсне
      документације, објављиваће се на интернет страници Наручиоца и на Порталу
      Управе за јавне набавке.



