
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

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:

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:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

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: 

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: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

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


	Blank Page

	Text2: Штросмајерова 3, 24000 Суботица
	Text3: www.muzickasu.edu.rs
	Text7: 
	Text8: 
	Text12: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији. 
	Text13: www.muzickasu.edu.rshttp://portal.ujn.gov.rs
	Text14: 
	Text1: Музичка школа Суботица
	Text15: Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за радове – Реконструкција и проширење постојећег санитарног чвора у приземљу школе и на I спрату школе, ЈНМВ бр. 2/2018“. На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона. Понуду послати поштом или лично предати у секретеријату Музичке школе - Суботица, Штросмајерова бр. 3.Крајњи рок за достављање понуда: закључно са  12.06.2018. године до 11.30 часова
	Text16: Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 12.06.2018. године у 12.00 часова, у Музичкој школи Суботица на адреси Штросмајерова 3, 24000 Суботица, у канцеларији директора школе.
	Text17: У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.
	Text18: Одлука о додели уговора биће донета у року од три дана од дана отварања понуда.У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
	Text19: Особа за контакт: Маријана Крнић, дипл. правник.
	Text20: УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИПраво на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН: 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије; 4. Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке 5. Да има запослено најмање једно лице које поседује важећу лиценцу за одговорног извођача радова који су предмет ове јавне набевке мале вредности, издату од стране Инжењерске коморе Србије- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Dropdown1: [Просвета]
	Dropdown3: [Радови]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Text6: 
	Text4: набавка радова – Реконструкција и проширење постојећег санитарног чвора у приземљу школе и на I спрату школеА)  ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИБ) РАДОВИ НА ХИДРОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ( водоводне и канализационе инсталације и санитарија)В) РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
	Text5: 


