На основу чл. 39,55. став 1. тачка 2), 57. и 60 став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама
(Сл.гл.РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности по
партијама за набавку - Услуга адаптације пословних простора по партијама
бр. О-13/2014/1860-08 од дана 21.02.2014.год.
Јавно комунално предузеће „Градска топлана“
Зрењанин, Панчевачка бб,
Интернет страна: www.gradskatoplanazr.rs
Упућује:
ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА„УСЛУГЕ АДАПТАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА“
Поступaк се спроводи рaди зaкључењa два уговорa о јaвној нaбaвци.
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ - Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Зрењанин,
Панчевачка бб, ( у даљем тексту Наручилац ) позива потенцијалне понуђаче да поднесу
своје писмене понуде у складу са Конкурсном документацијом, а на основу позива за
подношење понуда за – „Услуге адаптације пословних простора по партијама “ за
потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, број јавне набавке: ЈН-13/2014 МВ-7 од дана
21.02.2014. год.
Наручилац

ЈКП „Градска топлана“

Седиште и адреса наручиоца

Зрењанин, Панчевачка бб

Матични број

20489758

ПИБ

105911713

Предмет јавне набавке

Услуге адаптације пословних
простора по партијама

Редни број јавне набавке

ЈН-13/2014 МВ-7

Е-mail:

office@gradskatoplanazr.rs

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА - Јавно комунално предузеће
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – поступак јавне набавке мале вредности по
партијама
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - набавка - Услуга адаптације
пословних простора по партијама
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
- Назив:
Столарски радови и уградња столарије – основна за партију 1
Ознака:
45421000
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Назив:
Ознака:
5.

Радови на реновирању - основна за партију 2
45453100

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ је подељен у 2 (две) партије:

Извођење радова на уградњи фасадне столарије на пословним објектима ЈКП
„Градска топлана“ у Зрењанину
Партија 1
Назив из ОРН: Столарски радови и уградња столарије
Ознака из ОРН: 45421000
Извођење радова на адаптацији пословног простора у улици „Раде Кончара“ у
Зрењанину
Назив из ОРН: Малтерисање
Ознака из ОРН: 45410000
Назив из ОРН: Постављање плочица
Партија 2
Ознака из ОРН: 45431000
Назив из ОРН: Уградња врата
Ознака из ОРН: 45421131
Назив из ОРН: Бојадерски радови
Ознака из ОРН: 45442100
6. ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ имају сви понуђачи који испуњавају услове
предвиђене чланом 75.и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом
Наручиоца у којој су ближе одређени услови за учешће у поступку, као и начин
доказивања испуњености услова.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
7. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, навести проценат
вредности набавке која ће се извршити преко подизвођача.
8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА за обе партије је „ ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА “.


Елементи критеријума са пондерима (бодовима) за вредновање понуда за обе
партије дати су у следећој табели:
Бр.

НАЗИВ ЕЛЕМАНАТА

1.
2.

Понуђена цена
Рок за извршење услуге

РЕЛАТИВНИ ЗНАЧАЈ (броја
пондера)
75
25
УКУПНО:
100 пондера

1. Понуђена цена .............................................................................. максимално 75 бодова
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По формули:
Ц= 75 x Цмин/Ци
Цмин = минимално понуђена цена
Ци = понуђена цена и–тог понуђача
Понуђена цена која се користи за ову формулу је без исказаног ПДВ.
2. Понуђени рок за извршење услуге ....................................... максимално 25 бодова
По формули:
РИс= 25 х РИсмин/РИи
РИсмин = минимално понуђени рок
РИси = понуђени рок и-тог понуђача
Рок се исказује само у календарским данима
Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера,
најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који оствари већи број пондера у оквиру
елемента понуђена цена.
9. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ
- Лично у просторијама Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ у
Зрењанину, канцеларија службе за јавне набавке у приземљу,
- Са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или
- Интернет стране Наручиоца – www.gradskatoplanazr.rs
- Писменим захтевом наручиоцу за достављање поштом на адресу.
10. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ–ПОНУДЕ СЕ ПРИПРЕМАЈУ И ПОДНОСЕ У
СКЛАДУ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА.
 Понуђачи своје понуде подносе 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, тако да сви листови понуда буду
повезани јемствеником, са назнаком на полеђини коверте или на кутији назива и
адресе и телефона понуђача, лица за контакт и са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ за услуге БРОЈ ЈН-13/2014 МВ-7 - за партију(е) __________, уз
напомену „не отварати““, на адресу ЈКП „Градска топлана“, 23000 Зрењанин,
Панчевачка бб.
 Обавезно је навођење за које партију(е) се подноси понуда и није потребно
понуде за различите партије подносити у различитим ковертама.
 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.
 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.
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11. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Заинтересовани Понуђачи могу своје понуде доставити до 04.03.2014 године најкасније
до 10:00 часова.
Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у јавном позиву, сматраће
се неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде Наручилац ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене уз повратницу Понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремено.
12. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће бити јавно и обавиће Наручилац последњег дана рока за
подношење понуда, односно 04.03.2014 године у 10:15 часова, у присуству Понуђача, у
просторијама ЈКП Градска топлана, Панчевачка бб, Зрењанин.
Oвлашћени представници Понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда,
Наручиоцу поднесу оверено овлашћење за учешће у поступку.
Ако га не поднесу, у поступку учествују као обична јавност.
13. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку наручилац ће донети најкасније у
року од 10 дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени
писменим путем.
14. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ код наручиоца је Драган Коцић , е-мајл:
dragan.kocic@gradskatoplanazr.rs, тел: 064/8438043
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