На основу члана 55, 57, 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Јавно комунално предузеће " Хигијена" Панчево д о с т а в љ а
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ИЗГРАДЊЕ БЕДЕМА И ОПРЕМАЊЕ ДРУГЕ
ЕТАЖЕ И НАДОГРАДЊЕ БИОТРНОВА НА НОВОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ
ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Број : А11-3-1/2018
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Цара Лазара бр. 57, 26000 Панчево
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.jkphigijena.co.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће – локална самоуправа
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак
ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови.
Предмет јавне набавке је набавка извођење радова изградње бедема и опремање друге
етаже, надоградња биотрнова и дренажних ревизија на Новој санитарној депонији
комуналног отпада града Панчева Кт. п. 12709/2 КО Панчево на Доловачком путу б.б. у
Панчеву за потребе јавног комуналног предузећа "Хигијена" Панчево.
Фазни радови се изводе у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр. IV-08-351-138/2003
од 18.3.2004. године (дел. бр. 703 од 19.3.2004.).
Опис предмета јавне набавке: Радови – Општи грађевински радови
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф - Грађевинарство - Област 42. Изградња
осталих грађевина - Грана 42.21 Изградња цевовода
Општи речник набавки:
45222110 - Радови на изградњи одлагалишта за отпад
Допунски речник - Одељак И: остала својства за грађевинарство и радове - Група А:
својства за грађевинарство и радове - IА03 - Надоградња)
71320000 - Услуге техничког пројектовања
44114200 - Производи од бетона
44163110 - Дренажне цеви
44163230 - Цевне спојнице
Локација у Панчеву на катастарској парцели 12709/2 КО Панчево у Улици Доловачки пут
б.б. у Панчеву.
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ
АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
Kонкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу преузети са портала јавних набавки
или са интернет стране наручиоца www.jkphigijena.co.rs
Измене конкурсне документације, продужење рока за достављање понуда, као и одговори на
постављена питања понуђача, наручилац је дужан да објави на порталу јавних набавки и својој
интернет страни.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара. На полеђини коверте или на кутији 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.
Понуду доставити на адресу: Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево, ул. Цара Лазара
бр. 57, 26000 Панчево, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКЕ РАДОВА
ИЗГРАДЊЕ БЕДЕМА И ОПРЕМАЊЕ ДРУГЕ ЕТАЖЕ И НАДОГРАДЊЕ БИОТРНОВА НА
НОВОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО, ЈН БР. А11-3-1/2018 - НЕ ОТВАРАЈ".
Рок за подношење и отварање понуда је 20 (двадесет) дана, рачунајући од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, сагласно чл. 95. ст. 2 тачка 1 Закона о
јавним набавкама.
Наручилац је претходно обавештење објавио дана 22.08.2018. године на Порталу јавних набавки
и на интернет страни Наручиоца.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.10.2018.
године до 11 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека рока односно 29.10.2018. године у 11,15
часова у Јавном комуналном предузећу „Хигијена“ Панчево, Ул. Цара Лазара бр. 57, 26000
Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у
поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања доставе овлашћење
за заступање (пуномоћје). Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране одговорног лица понуђача.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до 10 (десет) дана, рачунајући од дана
отварања понуда, на основу сачињеног Извештаја о стручној оцени понуда односно у рок који не
може бити дужи од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда сагласно чл. 108 ст. 2 ЗЈН.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Све информације могу се добити на телефон 013/327-077, особа за контакт: Сања Шево
(сертификовано лице за послове јавних набавки) односно на мејл адресу
javne.nabavke@jkphigijena.co.rs
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношења понуде.

