Број :
409 - 1 /16
Датум : 23.02.2016. године
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр.369/16 од 10.02.2016. године.
ЈП „Пословни простор“ Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат 1
(у даљем тексту: Наручилац) упућује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (измењен)
Редни број набавке ЈНМВ 2Р/16
Назив наручиоца: ЈП „Пословни простор“ Обреновац
Адреса наручиоца: Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат 1, 11500 Обреновац
Интернет страница наручиоца: www.poslovniprostorobrenovac.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Радови
Предмет јавне набавке:
Предмет набавке су грађевинско- занатски радови на текућем и инвестиционом
одржавању пословног објеката у Обреновцу у улици Краља Петра I бр. 16.
Назив и ознака из ОРН: 45400000 – завршни грађевински радови
Процењена вредност набавке: 1.500.000,00 динара без ПДВ.
Подношење понуда са подизвођачем:
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити, а који не може бити већи од 50% као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, изабраће се
понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца:
www.poslovniprostorobrenovac.rs и Порталу јавних набавки.
Конкурсна документација се може преузети и лично на адреси Наручиоца, радним
данима од 08:00 до 15:00 часова.
Начин подношења понуде:
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
Понуђачи подносе понуду у писаној форми и затвореној коверти непосредно или
препорученом пошиљком на адресу ЈП „Пословни простор“ Обреновац, Трг др
Зорана Ђинђића 2, спрат 1, 11500 Обреновац, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈНМВ
2Р/16-НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте написати назив и адресу понуђача и број телефона особе за
контакт.
Рок за достављање понуда:
Понуде треба да буду достављене до 01.03.2016. године до 10.00 сати .
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до назначеног рока на писарницу
Наручиоца. Све неблаговремене понуде комисија за јавне набавке наручиоца, ће по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремено.
Место и време отварања понуда:
Понуде ће бити отворене одмах по истеку рока за достављање понуда тј.
01.03.2016. године са почетком у 10.00 сати а најкасније до истека последњег
дана рока за подношење понуда.
Учествовање понуђача у поступку отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само
представници
понуђача који су приложили посебно писмено овлашћење за присуствовање
поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и
потписом овлашћеног лица.
Под активним учествовањем се подразумева:
- право увида у податке из понуда које се уносе у записник о отварању понуда

- уношење уочених недостатака понуда које се уносе у записник о отварању
понуда
- изношење евентуалних примедби на поступак отварања понуда који се уносе у
записник о отварању понуда
- потписивање и преузимање записника о отварању понуда
Рок за доношење одлуке:
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 7 дана од дана отварања
понуда.
Одлука о додели уговора се може донети и у случају ако се прибави само једна
прихватљива понуда.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора, исту
објавити на Порталу јавних набавки и свом интернет сајту..
Лице за контакт:
Обреновац,
064/8322706.

Зоран Обрадовић, Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат 1,11500
e-mail : z.obradovic@poslovniprostorobrenovac.rs Тел.

Остале информације:
Уколико је понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном
документацијом, може га тражити од Наручиоца путем факса на број 011/ 8727 740,
путем e-mail-а на адресу: z.obradovic@poslovniprostorobrenovac.rs или дописом на
поштанску адресу ЈП „Пословни простор“ Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића 2,
спрат 1, 11500 Обреновац са назнаком на лицу коверте „Додатне информације за
ЈНМВ 2Р/16“.
Није дозвољено тражење информација телефоном. Наручилац не одговара за
тачност информација које буду добијене од запослених у ЈП „Пословни простор“
Обреновац телефонским путем.
Одговор наручиоца биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.

