РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
OПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 404-2-1-4/2018-II
Датум: 20.02.2018. године
Инђија, Цара Душана бр. 1
На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Општина Инђија (у даљем тексту: Наручилац) објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
АДАПТАЦИЈА СТАРОГ КРИЛА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И
ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ У ИНЂИЈИ, ЦАРА ДУШАНА БР. 1.
(ЈН ОП број 1/2018)
*Назив Наручиоца: ОПШТИНА ИНЂИЈА
Адреса Наручиоца: Цара Душана бр. 1, Инђија
Интернет страница Наручиоца: www.indjija.net
Врста Наручиоца: јединица локалне самоуправе
*Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
*Врста и опис предмета јавне набавке: РАДОВИ – АДАПТАЦИЈА СТАРОГ КРИЛА
ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ У ИНЂИЈИ, ЦАРА
ДУШАНА БР. 1.
*Ознака и назив из Општег речника набавки: 45400000 - Завршни грађевински
радови.
*Критеријум (начин) за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити
применом критеријума ,,Најнижа понуђена цена“. У случају истих понуђених цена, избор
најповољније понуде извршиће се на основу краћег рока извођења радова.
*Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки
www.ujn.gov.rs/portal и интернет страници наручиоца www.indjija.net.
*Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,
непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Општина Инђија, 22320 Инђија, Цара
Душана бр. 1, са назнаком: „Понуда ЈН ОП број 1/2018 - АДАПТАЦИЈА СТАРОГ
КРИЛА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ У ИНЂИЈИ, ЦАРА
ДУШАНА БР. 1. – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте (пошиљке) навести назив/пословно име и адресу понуђача, име и
презиме, број телефона и е-маил особе за контакт.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
најкасније дана 23.03.2018. године до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и
понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након
истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде Комисија за јавну набавку
Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са
назнаком да су поднете неблаговремено.
*Место, време и начин отварања понуда:
Jавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење
понуда 23.03.2018. године са почетком у 12:00 часова, на адреси Наручиоца: Општина
Инђија, Инђија, улица Цара Душана бр. 1, сала 1 на спрату.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано,
заведено и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда, а директор, као
овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и
копију извода из Агенције за привредне регистре.
*Рок за доношење Одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 25 дана од дана отварања
понуда.
Особа за контакт у вези припреме понуде:
Марија Буквић, тел: 022/561-322 лок. 155, e-mail: javnenabavke@indjija.net.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чл. 20. Закона о
јавним набавкама.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда, и то радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07-15 часова.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. Сва питања и захтеви пристигли
ван тог периода неће бити уважени.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

