ЗАВПД ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕОАНИН
Трг др Зпрана Ђинђића 1
Брпј: 15-04-1/19
Дана: 23.07.2019.
На пснпву шлана 55. став 1. ташка 2. , шлана 57. став 1. и шлана 60. став 1. ташка 21. Закпна п јавним
набавкама ( „Службени гласник РС“ 124/2012, 14/2015 I 68/2015) и Пдлуке п ппкретаоу ппступка
јавне набавке у птвпренпм ппступку брпј ЈН 02/2019, Нарушилац упућује
ППЗИВ
ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА У ППСТУКУ ЈАВНЕ НАБАКЕ
ЈН 02/2019
1. Назив, адреса и нтернет страница нарушипца: Завпд за защтиту сппменика културе
Зреоанин, Зреоанин, Трг др Зпрана Ђинђића 1, www zrenjaninheritage.com
2. Врста нарушипца: култура
3. Врста ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке се спрпвпди у птвпренпм ппсупку.
4. Предмет јавне набавке је набавка РАДПВА - на санацији, адаптацији, конзервацији,
рекострукцији и промени намене „Бибићеве куће“
Према пщтем решнику јавних набавки
45262700 aдаптација,
45454000 радпви на рекпнструкцији, 4526100 крпвпвезашки,
крпвпппривашки и са оима ппвезани радпви, IA 27 пбнављаое, IA41 рестаурација
а према спецификацији, пднпснп предмеру и предрашуну, кпји шине саставни деп
Кпнкурсне дпкументације.
5. Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра:
- критеријум за пцеоиваое ппнуда је екпнпмски најппвпљнија ппнуда.
6. Нашин преузимаоа кпнкурсне дпкументације:
Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети на Ппрталу јавних набавки, Ппрталу
Службенпг гласника и на интернет адреси Нарушипца www zrenjaninheritage.com.
7. Адреса и интернет адреса државнпг пргана или прганизацији, пдпснп пргана или службе
теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити
исправни ппдаци п ппреским пбавезама, защтити живптне средине, защтити при
заппщљаваоу, услпвима рада и слишнп:
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарсва финансија
и привреде
Министарствп финансија и привреде,Кнеза Милпща 20,11000 Бепград,www. mfp.gov. rs
Ппреска управа Централ, Саве Мищкпвића 3-5,11000 Бепград, www .poreskauprava.gov.rs

Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у
Министарству енергетике, развпја и защтие живптне средине, Агенција за защтиту живптне
средине, Руже Јпванпвића 27а, 11160 Бепград, www. sepa.gov.rs
Министарствп енергетике, развпја и защтите живптне средине, 11000 Бепград,Немаоина 22-26
www. merz.gov.rs
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада,
заппщљаваоа и спцијалне пплитике,11000 Бепград, Немаоина 11, www. minrzs.gov.rs
8. Нашин ппднпщеоа ппнуде и рпк:
Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм, ппднпсе се у затвпренпј кпверти (ппщиљци) на
адресу Нарушипца: Завпд за защтиту сппменика културе Зреоанин, Зреоанин, Трг др Зпрана
Ђинђића бр 1, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте „Не птварати- ппнуда за ЈН 02/2019“,
ппщтпм или лишнп. На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј
телефпна и име пспбе за кпнтакт.
Ппнуда се ппднпси на пбрасцу ппнуде, кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације, јасна и
недвпсмислена, пткуцана или написана неизбрисивим малтилпм и пверена пешатпм и
пптписпм пвлащћенпг лица.
Ппнуђаш је у пбавези да у ппнуди наведе све тражене ппдатке на пбрасцу ппнуде, да исту
пптпище и пвери.
Рпк за ппднпщеое ппнуда је 23.08.2019. гпдине дп 10,00 шаспва.
Благпвременпм ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу нарушипца ( буду примљене
кпд секретарице) дп 23.08.2019.гпдине дп 10,00 шаспва.
Неблагпвремене ппнуде неће бити разматране и нептвпрене ће се вратити ппнуђашу. Ппнуде
се дпстављају неппсреднп или преппрушенпм ппщтпм.
9. Местп, време и нашин птвараоа ппнуда:
Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити ппследоег дана рпка за ппднпщеое ппнуда у 10,30
шаспва у прпстпријама Завпда за защтиту сппменика културе Зреоанин.
10. Услпви ппд кпјима представници ппнуђаша мпгу ушестпвату у ппступку птвараоа ппнуде:
Представници ппнуђаша мпгу ушествпвати у ппступку птвараоа ппнуда уз прилагаое
писменпг пвлащћеоа за лице кпје ће присуствпвати птвараоу ппнуда а кпје се предаје
Кпмисији за јавну набавку пре птвараоа ппнуда. Укпликп представник ппнуђаша нема
писменп пвлащћеое за ушещће у ппступку, исти ће имати статус ппщте јавнпсти.
11. Рпк за дпнпщеое пдлуке:
Рпк за дпнпщеое Пдлуке п избпру извпђаша, пдпснп дпделу угпвпра је 20 дана пд дана
птвараоа ппнуде.
Нарушилац задржава правп да:
- дпдели угпвпр једнпм ппнуђашу зависнп пд ппвпљнпсти ппнуде,
- пбустави ппступак јавне набавке,
1. укпликп нису испуоени услпви за дпделу угпвпра

2. из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се нису мпгли предвидети у време
ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп
услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набакпм збпг шега се
неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних 6 месеци.
12. Лице за кпнакт:
Сппменка Урпщевић за технишки деп и Гпрдана Стпин за правни деп,
zzzskzr.nabаvke@gmail.com

кпнтакт:

13. Пстале инфпрмације
1. Ппнуде мпже ппднети: Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, Ппнуђаш кпји наступа са
ппдизвпђашима и група ппнуђаша кпја ппдниси заједнишку ппнуду, ппд услпвпм да
сваки пд оих ппјединашнп испуоава све услпве и прилпжи све дпказе и тражене
пвим Ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм.
2. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш.
3. Ппнуда са варијантама није дппущтена.
4. Рпк важеоа ппнуде не сме бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуде.
5. Ппнуда мпра бити ппднета на преузтпм пбрасцу ппнуде, кпји је саставни деп
кпнкурсне дпкументације, јасна и недвпсмислена, пткуцана или написана
неизбрисивим мастилпм и пверена пешатпм и пптписпм пвлащћенпглица ппнуђаша.
6. Ппнуђаши су пбавезни да ппнуде све тражене радпве из тендера.

Председник кпмисије
Гпрдана Стпин

