ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Основна школа ''Десанка Максимовић'' Ваљево

Адреса наручиоца:

Ул.Владимира Назора бр.2 ,14000 Ваљево

Интернет страница наручиоца:

osdesankava.edu.rs, електронскa поштa: osdmnn@ptt.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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 мале вредности ЈНМВ бр. 03/2015 је набавка добара –набавка
школског намештаја.
Назив и ознака из општег речника набавке:
набавка добара-школски намештај- 39160000 ознак из Општег реч.

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:
//////////////////////

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет
странице Наручиоца :osdesankava.edu.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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се подноси у складу са Конкурсном документацијом и техничком спецификациом наручиоца који је саставни део конкурсне документације.
Понуђач понуду, са одговарајућом документацијом, подноси лично или непосредно путем препоручене поште у затвореној коверти на адресу Наручиоца.
Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком-Понуда за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 03/2015 – набавка добара- школског
намештаја.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац (ПО1конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси,
броју телефона, мејл адресу и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.
Рок за подношење понуда је уторак 03.11.2015. до 9:30 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу-секретаријат школе - наручиоца до уторка 03.11.2015. до 9:30 часова, на адреси:
Основна школа ''Десанка Максимовић'', Ул.Владимира Назора бр.2, Ваљево.
Исправна понуда је понуда која је благовремена и за коју је после отварања понуда, на основу прегледа утврђено да испуњава услове предвиђене
Законом и Конкурснеом документацијом.
Непотпуна је она понуда која не садржи све што се тражи конкурсном документацијом
Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране тј. биће третиране у складу са чл 104. став 4.Закона.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда биће обављено од стране Комисије за јавне набавке дана: уторак 03.11.2015.г. у 10:00 часова, на адреси:
Основна школа ''Десанка Максимовић''Ваљево , Ул.Владимира Назора бр.2, Ваљево.
Поступак отварања понуда јавне набавке мале вредности је јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.
Отварању понуда могу, без посебог позивања, присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да, до почетка
отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за активно учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се
доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица Понуђача.
О поступку отварања понуда Комисија наручиоца води записник који потписују чланови комисије и сви присутни представници
понуђача након завршеног поступка отварања понзда.
Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од
дана отварања понуда.

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

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће активно
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца предају писано
пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 5
дана од дана отврања понуда.

Лице за контакт:

Контакт особа за преузимање конкурсне документације је
Бранка Павловић, телефон 014/221-512.

Остале информације:

