ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Пријепољска гимназија

Адреса наручиоца:

Улица 4. децембра број 3., 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

www.prijepoljskagimnazija.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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 је набавка услугe штампања монографије ''Пријепољска гимназија
1913-2013''
ОРН: 79820000 – услуге у вези са штампањем.

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 оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
Избор између достављених понуда применом критеријума економски најповољније понуде наручилац ће спровести тако што ће све понуде рангирати на основу пондера одређених елемената критеријума.
Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим критеријумима:
1. Понуђена цена До 50 пондера
2. Услови плаћања До 25 пондера
3. Рок извршења услуге До 25 пондера
1. Цена услуге:
50 пондера х мин. цена / дата цена
2. Услови плаћања
- без аванса, исплата у целини по извршењу услуге – 25 пондера
- 30% аванс, остатак по извршењу услуге – 7 пондера;
- 50% аванс, остатак по извршењу услуге –3 пондера;
- аванс преко 50%, остатак по извршењу услуге – 0 пондера;
3. Рок извршења услуге (тече од дана достављања рукописног материјала на прелом и штампу):
- до 30 радних дана – 25 пондера;
- од 31 до 45 радних дана – 5 пондера
- дуже од 45 радних дана – 0 пондера

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације са
интернет адресе наручиоца www.prijepoljskagimnazija.edu.rs и Портала јавних набавки, до
дана и часа истека рока за подношење понуда.

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 подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2014. - „Услуга
штампања монографијe ''Пријепољска гимназија 1913-2013'' (не отварати) на адресу: Пријепољска
гимназија, Улица 4. децембра број 3., 31300 Пријепоље. Понуђач је дужан да на полеђини коверте
или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за подношење понуда је 28. новембар 2014. године до 14,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити 28. новембра 2014. године у 14,15 часова, у
просторијама зграде Пријепољске гимназије, Улица 4. децембра број 3., 31300 Пријепоље,
уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и
активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити
заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача.
Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа
јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав
легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави
наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
/

Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда и биће
достављена свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења,
на начин који ће омогућити да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Особа за контакт је Оливера Кубуровић, е-пошта: prijepoljskag@nadlanu.com,
телефон 033/712157, у периоду од 10,00-14,00 часова.

