ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Адреса наручиоца:

Милана Мијалковића 14, Јагодина

Интернет страница наручиоца:

www.pefja.kg.ac.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:

90000000

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:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација је доступна и може се преузети на интернет адреси Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
http://www.pefja.kg.ac.rs/javne_nabavke.html , као и на интернет адреси Портала Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs. Увид, односно
преузимање конкурсне документације неопходне за давње понуде може се извршити у просторијама Факултета педагошких наука
Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Јагодини, радним данима од 9 до 15 часова. Конкурсну документацију Понуђач може добити и
поштом од стране Наручиоца, на предходни писмени захтев Понуђача.

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 непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној печатом на адресу:
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
35000 Јагодина, ул. Милана Мијалковића 14
са назнаком: „ПОНУДА за ЈНМВ У-3/2019- НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и број телефона и евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и час њеног пријема.
Рок за подношење понуда је 06.3.2019. године до 10,00 часова без обзира на који начин се понуде достављају.
Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и часа сматраће се неблаговременом и Наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.
Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу одмах по пријему са назнаком да је поднета незатворена.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По
истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку У-3/2019 – не отварати“ или
„Допуна понуде за јавну набавку У-3/2019 – не отварати“ или
„Опозив понуде за јавну набавку У-3/2019 – не отварати“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку У-3/2019– не отварати“
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Комисија Наручиоца ће разматрати само благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде. Неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде Комисија неће разматрати, већ ће их одбити.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће Комисија Наручиоца по истеку једног часа од истека рока за подношење понуда,
односно дана 06.03.2019. године у 11,00 часова, на адреси Наручиоца Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу,
ул. Милана Мијалковића 14, Јагодина. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање отварању понуде доставља се уз
понуду (као посебно писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. Директор, као
овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и извод из Агенције за привредне
регистре (Комисија може и без достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
. Услови учешћа у поступку
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом.
Право учешћа у поступку имају сва правна лица и предузетници који испуњавају обавезне услове предвиђене чланом 75. и додатни
услов из члана 76. ЗЈН.
Понуђач подноси оверену изјаву (Образац 5) дату под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да испуњава услове за
учешће у поступку из члана 75. ЗЈН
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности издате од стране надлежног орагана ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом) понуђач доказује достављањем неоверене копије.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће једног
лица у више од једне понуде резултираће тиме што ће се такве понуде одбити као неисправне.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета
у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања
понуда.

Маријана Ђорђевић Нешић

