ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Музеј наивне и маргиналне уметности

Адреса наручиоца:

Бошка Ђуричића бр.10, 35000 Јагодина

Интернет страница наручиоца:

www.naiveart.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:

Предмет јавне набавке МВ бр. 4/2019 је набавка Услугa вршења стручног надзора на
извођењу радова на реконструкцији и доградњи МНМУ у Јагодини
Ознака из општег речника набавке: Услуге грађевинског надзора-71520000.

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:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде конкурсне
документације (образац VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда по систему жребовања.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Интернет страна наручиоца : www.naiveart.rs
Портал јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/

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 и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

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: Музеј наивне и маргиналне уметности, 35000 Јагодина, ул. Бошка Ђуричића бр. 10, са назнаком: ,,Услуге вршења стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији и доградњи МНМУ у Јагодини– МВ 4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.08.2019. до 12 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Музеја наивне и маргиналне уметности, на адреси у ул. Бошка Ђуричића бр.10, у Јагодини, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 28.08.2019. године, са почетком у 12:30 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. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди 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 и иста ће се неотворена вратити пошиљаоцу.
Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи:
1) Доказе о испуњености обавезних услова (према Упутству како понуђач доказује испуњеност услова) - Образац изјаве о испуњености услова;
2) Образац понуде – попуњен, оверен и потписан
3) Модел уговора – попуњен, оверен и потписан
4) Образац трошкова припреме понуде
5) Образац структуре понуђене цене
6) Образац изјаве о независној понуди
7) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне и радне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Музеја наивне и маргиналне уметности,
на адреси у ул. Бошка Ђуричића бр.10, у Јагодини, истог дана по истеку рока за подношење
понуда, односно 28.08.2019. године, са почетком у 12:30 часова.

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

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка
јавног отварања понуда, поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда (на
меморандуму понуђача, заведено, потписано и оверено печатом).

Рок за доношење одлуке:

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права у складу са ЗЈН

Лице за контакт:

Славица Милосављевић
javnenabavke@naiveart.rs

Остале информације:
Код наручиоца.

