ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО''
НОВИ САД
Павла Симића бр. 9
Мат. бр. 08038384
ПИБ: 101584396
Тел. 021/420-439; факс 021/527-547
е-mail: puns@nspoint.net
Б р о ј: 349
Д а н а: 05.06.2019.
На основу чл. 57 ст. 1 и чл. 60 ст. 1 тач. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС'' број
124/12, 14/2015, 68/15), ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, ул. Павла Симића бр. 9, 21000 Нови Сад,
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ-29/2019
за набавку услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ

ОБЈЕКТА У ЧЕНЕЈУ И ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА У СТЕВАНА ХРИСТИЋА
I
Врста наручиоца: просвета
Врста предмета јавне набавке: услуге
Ознака из општег речника набавке 71000000 – архитектонске, грађевинске, техничке и
инспекцијске услуге.

II
ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје понуде
према конкурсној документацији наручиоца.
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке, из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.
Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа из
члана 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са захтевима из конкурсне документације и позива за
подношење понуда.
Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање услова мора бити издата од
стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште и преведена на српски језик и оверена
од стране судског тумача.
Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона о јавним набавкама могу се
достављати у неовереним копијама.
III
Конкурсна документација може се бесплатно преузети са:
1. Портала Управе за јавне набавке(http://portal.ujn.gov.rs/), и
2. интернет странице наручиоца(http://predskolska.rs/index.php/javne-nabavke).
IV
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, и то до 14.06.2019. године до 10:00 часова.
Понуду доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
бр. ЈНМВ-29/2019 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА

У ЧЕНЕЈУ И ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА У СТЕВАНА ХРИСТИЋА – ПУ „Радосно
детињство“ Нови Сад - НЕ ОТВАРАТИ '', поштом на адресу: ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, ул.
Павла Симића бр. 9, 21000 Нови Сад или личном предајом.
Неблаговремене, незапечаћене, неправилно обележене и понуде са непотпуном документацијом
неће се узети у разматрање.
Понуда са варијантама није дозвољена.

V

Адресе и интернет адресе државних органа или организација, 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.:
1. Министарство финансија Пореска управа-Централа, Београд, ул. Саве Машковића бр. 3-5;
интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/
2. Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, ул. Немањина бр. 2226;
интернет адреса: http://www.merz.gov.rs
3. Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, Теразије бр. 5;
интернет адреса: http://www.aers.rs/
4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, ул. Немањина бр. 22-26;
интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/

VI

Отварање понуда обавиће се 14.06.2019. године у 11,30 часова.
Присутни представници понуђача морају комисији Наручиоца поднети пуномоћја за учешће у
поступку отварању понуда.
Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе документе свих
присутних представника понуђача и осталих присутних лица, у циљу утврђивања идентитета истих.
VII
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
VIII
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.
Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен у року од 8 дана од истека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 ЗЈН, осим у случају примене чл. 112 ст. 2 тач.
5 ЗЈН .
Предвиђени датум закључења уговора је у ЈУНА месеца 2019. године.
Рок за објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци је 5(пет) дана од дана
закључења уговора.
IX
Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу наручиоца: ПУ „Радосно
детињство“ Нови Сад, ул. Павла Симића бр. 9, 21000 Нови Сад или електронском поштом, захтевати од
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5(пет)
дана пре истека рока за подношење понуде, а Наручилац ће, у законском року, одговоре проследити
свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију.
Особа за контакт: Сандра Гал, факс: 021/6610-528 email:sandra.predskolska@gmail.com
Пружање додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

