ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.

Назив
азив,, адреса и интернет страница
наручиоца

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ИЗГРАДЊУ,, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО,, ТРГ РЕПУБЛИКЕ БР
БР.. 5
www.direkcijasd.co.rs
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3.
4.
5.
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7.

8.
9.
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Врста наручиоца
Врста поступка јавне набавке
За добра и услуге
услуге,, опис предмета
набавке
набавке,, назив и ознака из општег
речника набавке
За радове природа и обим радова и
основна обележја радова
радова,, место
извршења радова
радова,, ознака из
класификације делатности
делатности,, односно
назив и ознака из општег речника
набавке

Број партија
партија,, уколико се предмет
набавке обликује у више партија
Посебна напомена ако је уговор о
јавној набавци резервисан за
установе
установе,, организације или привредне
субјекте за радно оспособљавање
оспособљавање,,
професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица
У случају преговарачког поступка
разлог за примену и основ из закона
Ако се закључује оквирни споразум
споразум,,
време трајања оквирног споразума
У случају подношења електронске
понуде
понуде,, примене електронске
лицитације или система динамичне

Јавно предузеће локалне самоуправе
Поступак за јавну набавку мале вредности

-Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији улице Милана Кршљанина са припадајућим
м којима се предвиђају
улицама (Мачванском и Бранислава Ђендића
Ђендића)) у Смедереву у дужини од 190
190м
радови нискоградње у циљу повећања укупне употребне вредности саобраћајнице и безбедног
одвијања колског и пешачког саобраћаја у складу са Законом о јавним путевима („Сл
„Сл..гласник
РС“ 101/2005,123/07, 101/11 и 93/12) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл
„Сл..гласник
.41/2009, 53/2010 и 101/2011, 32/2013 и 55/2014
РС“ бр
бр.41/2009,
55/2014))
- Реконструкција Улице Милана Кршљанина са припадајућим бочним улицама
-45233000 - Грађевински радови
радови,,изградња темеља и изградња површинског слоја аутопутева и путева
Набавка није обликована у више партија

-

-
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12.

13.

14.

15.

16.

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
Критеријум
ритеријум,, елементи критеријума за
доделу уговора

Начин преузимања конкурсне
документације
документације,, односно интернет
адресу где је конкурсна
документација доступна
Адрес
дресаа и интернет адрес
адресаа државног
органа или организације
организације,, односно
органа или службе територијалне
аутономије или локалне самоуправе
где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским
обавезама
обавезама,, заштити животне средине
средине,,
заштити при запошљавању
запошљавању,, условима
рада и сл
сл..
Начин подношења понуде и рок

-

-

-

Економски најповољнија понуда
-Понуђена цена максимално до 70 пондера
-Техничка и технолошка предност до 15 пондера
- Понуђени рок извођења радова до 15 пондера
Преко Портала јавних набавки и на веб адреси www.direkcijasd.co.rs

Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки
набавки,, на адресу
седишта наручиоца у Смедереву
Смедереву,, Трг Републике 5, канцеларија број 20, лично или препорученом
поштом
поштом,, у затвореној и запечаћеној коверти на којој је потребно
потребно,, поред назива и адресе понуђача
понуђача,,
назначити назив јавне набавке за коју се понуда доставља и упозорење да је реч о понуди за јавну
набавку
набавку..
Благовременим понудама ће се сматрати понуде које буду запримљене на пријемном протоколу
.1
1.2016.
године до 09,00 часова
наручиоца до 11
11.1
.11
.2016.године
часова..

11.2016.
године
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.
11.1
.2016.године
године,, у пословним просторијама наручиоца у
сала бр
Смедереву
Смедереву,, Трг Републике 5,
5,сала
бр.. 3 ,са почетком у 09,45 часова
часова..
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице
лице..
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача
понуђача..

19.

Место
есто,, време и начин отварања
понуда
Услови под којима представници
понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда
Рок за доношење одлуке

20.

Лице за контакт

Небојша Јовановић

17.
18.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 5 дана од дана отварања понуда

