1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.1

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца:
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Шифра делатности:
Број рачуна:
Интернет адреса
Врста наручиоца:
Врста поступка ЈН:
Врста предмета:
Контакт:
Број:
Дана:
1.2.

Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“
д.о.о. Уб
Улица Краља Петра I Ослободиоца 60 А/2, 14210 Уб
107504651
20816309
3821
ЈБ КЈС: 82485; Управа за трезор: 840-530743-57
www.opstinaub.org.rs
Друштво са ограниченом одговорношћу
Јавна набавка мале вредности
Услуге
Радомир Стевановић, 014 412 415
1/2015
03.02.2015. године

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су Планом
пословања РЕЦ „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб за 2015. годину.
1.3.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са чланом 39. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС", број
124/2012), чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о
поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС",
број 29/2013 и 104/2013), Oдлуком о усвајању Плана пословања РЕЦ ''Еко-Тамнава''
д.о.о. Уб за 2015. годину бр. 11/2015 од 21.01.2015. год. и Одлуком о покретању
поступка јавне набавке услуга мале вредности број 1/2015 заведене под бр. 12/2015 од
26.01.2015. године.
1.4.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет поступка јавне набавке мале вредности је услуга израде
Хидродинамичке студије о утицају подземних вода на тело регионалне депоније
„Каленић“
Ознака из општег речника набавки:
71351000 - Геолошке, геофизичке и друге научне истраживачке услуге
1.5.

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.
Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и
недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према
Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује испуњеност
услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне документације.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се подноси на српском језику.
Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све
услове из конкурсне документације.
- Понуда са варијантама није дозвољена.
- Важност понуде је 30 дана.
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи
могу тражити у писаном облику, на адресу: Регионални центар за управљање отпадом
„Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб, Улица Краља Петра I Ослободиоца 60 А/2, 14210 Уб, или
e-mail: ekotamnava.ub@gmail.com, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуда.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
-

1.6.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума: „економски
најповољнија понуда“ према следећим пондерима:

Елементи критеријума

Максимални
број пондера

1. Понуђена цена

30

2. Начин плаћања

10

Аванс
Захтева се аванс од 6% до 10%
Захтева се аванс до 5%
Не захтева се аванс
3. Број и квалитет ангажованих кадрова

0
5
10
60

Квалитет стручног тима на изради Студије
Квалификованост
Радно искуство
Искуство на релевантним пројектима
БРОЈ БОДОВА УКУПНО

1.7.

20
20
20
100

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на
интернет адреси наручиоца www.opstinaub.org.rs.
Конкурсну документацију понуђачи могу лично преузети на адреси наручиоца:
Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб, Улица Краља Петра
I Ослободиоца 60 А/2, 14210 Уб, уз овлашћење.

1.8.

НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти. Понуда се
подноси лично или путем поште, на адресу.
Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб, Улица
Краља Петра I Ослободиоца 60 А/2, 14210 Уб, до среде 11. фебруара 2015. године до
10:00 часова.
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће
се у разматрање. Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка
отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета
неблаговремено.
1.9.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, у среду 11. фебруара 2015.
године са почетком у 10:30 часова у просторијама Регионалног центра за управљање
отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о., Улица Краља Петра I Ослободиоца 60 А/2, 14210 Уб
1.10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ

ПРЕДСТАВНИЦИ

ПОНУЂАЧА

МОГУ

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је
дужан да пре почетка отварања понуда Комисији предају писано пуномоћје, којим ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
1.11. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.
1.12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Контакт особа за све информације везане за јавну набавку је Радомир
Стевановић, тел. 014 412 415, ekotamnava.ub@gmail.com
1.13. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење
понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове
дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује поседовањем
доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном
документацијом.
Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да
Модел уговора попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са
изабраним понуђачем бити закључен уговор.

