Број: 404-65-5/2018
Датум: 17.09.2018. године

ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ Д МВ 14/18
НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ УЧИОНИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ

Рок за достављање понуда:

27.09.2018. године до 12:00 часова

Јавно отварање понуда:

27.09.2018. године у 12:30 часова

У Бајиној Башти,
септембар 2018. године
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Назив наручиоца: Општина Бајина Башта.
Адреса наручиоца: Душана Вишића бр. 28.
Bрста наручиоца: Општинска управа.
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
Врста предмета: Добра.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка
намештаја за опремање учионица за реализацију целодневне наставе – бр. Д МВ 14/18.
Ознака и назив из општег речника набавке: 39160000 - школски намештај.
Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити применом
критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
дужи рок важења понуде. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента
критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену
и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима,
који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
Начин преузимања конкурсне докуметације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
- Портал јавних набавки, http://portal.ujn.gov.rs,
- Интернет страница наручиоца http://bajinabasta.rs/,
- Непосредно преузимањем на адреси: Општинска управа општине Бајина Башта, ул.
Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, (сваког радног дана у периоду од 07.00
до 15.00 часова).
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се припремају и
подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу:
Општинске управе општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта
уз напомену: Понуда за јавну набавку мале вредности: Набавка намештаја за опремање
учионица за реализацију целодневне наставе, Д МВ 14/18 - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да
учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 27.09.2018. године до 12,00 часова, без обзира на начин
достављања.
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Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се
одмах након истека рока за подношење понуда, дана 27.09.2018. године, у 12:30 часова
на адреси: Душана Вишића број 28 у просторијама Скупштине Општине, спрат 1, у
присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуде.
Рок за доношење одлука: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет)
дана од дaнa отварања понудa.
Лице за контакт: Урош Нешковић, службеник за јавне набавке;
Електронска пошта: javnenabavkebb@gmail.com;
Напомена: Пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка
до петка, у времену од 07:00 часова до 15:00 часова. Поднесак који је послат мејлом
након 15:00 часова, нерадним данима (субота и недеља) и данима који су Законом о
државним и другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани,
сматраће се да је примљен од стране наручиоца првог следећег радног дана у 07:00
часова.
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