ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ˁˀʫʪʼʤʯʤʻʤ˃ˁʶʤˌʶʽʸʤ

Адреса наручиоца:

ʦ˄ʶʤˁʽʦʰ˖ʫʦʤʥˀ͘Ϯϭʤ

Интернет страница наручиоца:

www.srednjazanatska.edu.rs

Врста наручиоца:

ʿ̨̬̭̖̯̏̌

Врста поступка јавне набавке:

ʿ̨̡̡̨̛̭̯̱̪̠̦̖̦̖̥̣̖̬̖̦̭̯̌̌̏̌̍̌̏̌̏̔

Врста предмета:

˄̭̣̱̖̐

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:

ʿˀʫʪʺʫ˃ʵʤʦʻʫʻʤʥʤʦʶʫ˄ˁʸ˄ʧʤͲʿˀ˄ʮʤʼʫ˄ˁʸ˄ʧʫʿˀʤ˃ʼʫ˄ʦʤʻʸʰʻʰʵˁʶʽʺʿˀʫʦʽʯ˄
ʯʤʿʽ˃ˀʫʥʫ˄ˋʫʻʰʶʤˁʤʿʽˁʫʥʻʰʺʿʽ˃ˀʫʥʤʺʤˁˀʫʪʼʫʯʤʻʤ˃ˁʶʫˌʶʽʸʫ͕ʿˀʰʸʰʶʽʺ
ʼʰˈʽʦʽʧʪʽʸʤˁʶʤ˄ˌʶʽʸ˄ʰʿʽʦˀʤ˃ʶʤʰʯˌʶʽʸʫ͕ʻʤϮʸʰʻʰʵʫʽˀʧʤʻʰʯʽʦʤʻʽʧ
ʿˀʫʦʽʯʤ˄ʿʫˀʰʽʪ˄ʽʪϮϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϳ͘ʧʽʪʰʻʫʪʽϮϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͘ʧʽʪʰʻʫ͕ʤʻʧʤʮʽʦʤʼʫʺϯ
;˃ˀʰͿʿˀʤ˃ʰʽˉʤ˄ʿˀʫʦʽʯ˄˄˃ʽʶ˄ʵʫʪʻʽʧʪʤʻʤ͘
ʽˀʻ͗ϴϱϯϭϮϭϮϬͲʪʻʫʦʻʫ˄ˁʸ˄ʧʫ˄ʯʤʵʫʪʻʰˉʰʯʤʽˁʽʥʫˁʤʰʻʦʤʸʰʪʰ˃ʫ˃ʽʺʰʺʸʤʪʫ
ʽˁʽʥʫ͖

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

ʵʤʦʻʤʻʤʥʤʦʶʤʻʰʵʫʽʥʸʰʶʽʦʤʻʤʿʽʿʤˀ˃ʰʵʤʺʤ͘
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:

ʻʤʵʻʰʮʤʿʽʻ˄˕ʫʻʤˉʫʻʤ͘

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
www.srednjazanatska.edu.rs
ujn.gov.rs

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:
www.poreskauprava.gov.rs
www.sepa.gov.rs
www.nsz.gov.rs
www.minrzs.gov.rs/uprava-za-bezbednost-na-radu

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
ʿʽʻ˄ʪʤˁʫʺʽʮʫʿʽʪʻʫ˃ʰʻʫʿʽˁˀʫʪʻʽʰʸʰʸʰˋʻʽʿ˄˃ʫʺʿʽˌ˃ʫ͘
ʿʽʻ˄˕ʤˋʿʽʻ˄ʪ˄ʿʽʪʻʽˁʰ˄ʯʤ˃ʦʽˀʫʻʽʵʶʽʦʫˀ˃ʰ͕ʽʦʫˀʫʻʽʵʿʫˋʤ˃ʽʺ͘
ʿʽʻ˄˕ʤˋ˖ʫʻʤʶʽʦʫˀ˃ʰʻʤʿʰˁʤ˃ʰˁʦʽʵʫʿʽʪʤ˃ʶʫʰʿʽʪʤ˃ʶʫʽʵʤʦʻʽʵʻʤʥʤʦˉʰʯʤʶʽʵ˄
ʿʽʪʻʽˁʰʿʽʻ˄ʪ˄͘
ˀʽʶʯʤʿʽʪʻʽˌʫʼʫʿʽʻ˄ʪʤʵʫϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϳ͘ʧʽʪʰʻʫʪʽϭϬˋʤˁʽʦʤ͘
ʿʽʻ˄ʪʤˁʫˁʺʤ˃ˀʤʥʸʤʧʽʦˀʫʺʫʻʽʺ˄ʶʽʸʰʶʽʵʫʿˀʰʺʹʫʻʤʽʪˁ˃ˀʤʻʫʻʤˀ˄ˋʰʽˉʤ
ʻʤʵʶʤˁʻʰʵʫϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϳ̨̛̦̖̐̔͘ʪʽϭϬˋʤˁʽʦʤ˄ˁʫʶˀʫ˃ʤˀʰʵʤ˃ʻʤˀ˄ˋʰʽˉʤ͕ʻʤʤʪˀʫˁʰ͗ˁˀʫʪʼʤ
ʯʤʻʤ˃ˁʶʤˌʶʽʸʤ͕ϭϭϬϵϬʥʫʽʧˀʤʪͲˀʤʶʽʦʰˉʤ͕ʦ˄ʶʤˁʽʦʰ˖ʫʦʤʥˀ͘Ϯϭʤ͕ʥʫʯʽʥʯʰˀʤʻʤʻʤˋʰʻ
ʪʽˁ˃ʤʦʹʤʼʤ͘

Место, време и начин отварања понуда:

ʽ˃ʦʤˀʤʼʫʿʽʻ˄ʪʤʵʫʵʤʦʻʽ͘
ʿʽʻ˄ʪʫ˖ʫˁʫʽ˃ʦʤˀʤ˃ʰʿʽˁʸʫʪʼʫʧʪʤʻʤˀʽʶʤʯʤʿʽʪʻʽˌʫʼʫʿʽʻ˄ʪʤ
ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϳ̨̛̦̖̱̐̔͘ϭϭ̸̨̭̌̏̌͘
ʽ˃ʦʤˀʤʼʫʿʽʻ˄ʪʤ˖ʫˁʫʽʥʤʦʰ˃ʰ˄ʿˀʽˁ˃ʽˀʰʵʤʺʤʻʤˀ˄ˋʰʽˉʤ͕ˁˀʫʪʼʤʯʤʻʤ˃ˁʶʤ
ˌʶʽʸʤ͕ʥʫʽʧˀʤʪͲˀʤʶʽʦʰˉʤ͕ʦ˄ʶʤˁʽʦʰ˖ʫʦʤʥˀ͘Ϯϭʤ͕ʶʤʻˉʫʸʤˀʰʵʤˁʫʶˀʫ˃ʤˀʤˌʶʽʸʫ͖
ʽ˃ʦʤˀʤʼ˄ʿʽʻ˄ʪʤʺʽʧ˄ʿˀʰˁ˄ˁ˃ʦʽʦʤ˃ʰˁʦʤʯʤʰʻ˃ʫˀʫˁʽʦʤʻʤʸʰˉʤ͘

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

ʿˀʫʪˁ˃ʤʦʻʰˉʰʿʽʻ˄˕ʤˋʤʺʽˀʤʵ˄ʰʺʤ˃ʰʽʦʸʤˌ˖ʫʼʫʶʽʵʫ˖ʫʿˀʫʪʤ˃ʰʶʽʺʰˁʰʵʰʯʤ
ʵʤʦʻ˄ʻʤʥʤʦʶ˄ʿˀʰʸʰʶʽʺʽ˃ʦʤˀʤʼʤʿʽʻ˄ʪʤ͘

Рок за доношење одлуке:

ʽʪʸ˄ʶʤʽʪʽʪʫʸʰ˄ʧʽʦʽˀʤ˖ʫʥʰ˃ʰʪʽʻʫ˃ʤ˄ˀʽʶ˄ʽʪ
ϭϬʪʤʻʤ͕ʽʪʪʤʻʤʽ˃ʦʤˀʤʼʤʿʽʻ˄ʪʤ͘

Лице за контакт:

ˁʫʶˀʫ˃ʤˀˌʶʽʸʫ͕ʵʤˁʺʰʻʤ˃ʤʪʫʰʻ͖
ƐƌĞĚŶũĂǌĂŶĂƚƐŬĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͖

Остале информације:
/

