Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
АПАТИН
Број: 404-445/2019-II
Дана: 05.08.2019. године
АПАТИН

На основу члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, број ЈН 404-445/2019-II од 05.08.2019. године, наручилац ОПШТИНА АПАТИН, Ул. Српских
владара бр. 29, АПАТИН објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
БР.42/2019

1. Наручилац: Општина Апатин
ул. Српских владара бр. 29,
Апатин 25260
Интернет страница - www.soapatin.org
2. Врста наручиоца – орган локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке
мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
На поступак јавне набавке примењиваће се:
•
Закон о јавним набавкама
•
Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
•
Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама (Сл.
лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, “Сл. Гласник РС“ бр. 30/10);
и други релевантни прописи који се односе на предмет јавне набавке.)
4. Опис предмета набавке и назив и ознака из општег речника набавки:
Набавка услуга - Услуге стручног надзора над радовима на санацији међународног речног
путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину, бр.42/2019, ради доделе - закључења
уговора, а у складу са утрошком средстава Наручиоца предвиђених за ову намену.
Oзнака из Општег речника набавке:
ОРН: 71520000
Услуге грађевинског надзора
5. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације:
У складу са чланом 62. ЗЈН конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца - www.soapatin.org
Додатна објајшњења у вези конкурсне документације
Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Опшина Апатин, ул. Српских владара бр.
29, 25260 Апатин, са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку – Услуге стручног надзора над
радовима на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у
Апатину, бр.42/2019 “, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда
7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:


























Понуде се достављају дo 14.08.2019. године до 12,00 часова, без обзира да ли се достављају
непосредно или путем поште.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Понуда се подноси у затвореној коверти, са напред наведеном адресом наручиоца: Општина
Апатин, Српских владара бр. 29, 25260 Апатин „Понуда за ЈН 42/2019 Услуге стручног надзора
над радовима на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи
1401+560 у Апатину, бр.42/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив понуђача, адресу,
телефон и име контакт особе. Уколико се понуда предаје непосредно, предати је у (Писарници),
зграде Општинске управе, Српских владара бр. 29 у Апатину.
Понуда мора бити попуњена на обрасцу из конкурсне документације на српском језику, јасна,
недвосмислена, читко попуњена у складу са упутством наручиоца из конкурсне документације,
оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин
који је одређен у конкурсној документацији.
Право учешћа у поступку имају домаћа или страна правна и физичка лица, која поднесу доказе у
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012 и 14/2015, 68/2015)
којим доказују испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, као и додатне услове
прописане конкурсном документацијом, а које доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о
јавним набавкама и на начин прописан конкурсном документацијом.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. Незатворене, непотпуне и
неблаговремене понуде неће бити разматране
Лица у стечајном и ликвидационом поступку не могу учествовати у поступку јавне набавке


8.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће Комисија у просторијама Наручиоца Општине Апатин, Српских
владара бр. 29 – плава сала, на дан истека рока за подношење понуда 14.08.2019. године са почетком у
12,30 часова.
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
На основу члана 103, став 4 . Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у
поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података, који представљају пословну
тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу
закона којим се уређује тајност података. На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује
разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи и на представнике понуђача.
Понуда приспела по истеку датума и сати одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац
ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача са назнаком
„неблаговремена“.
9.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
У постуку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача
(заступници понуђача и опуномоћени представници). Овлашћени представници понуђача су у обавези да
пре почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено
печатом и потписом овлашћеног лица.
Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда и
биће објављена на Порталу ЈН и интернет адреси наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног
доношења.
Наручилац задражава право да из објективног и доказивог разлога повуче позив или одустане од
ове јавне набавке, поништи јавни позив, не изврши избор, да изврши контролу понуђача и тражи
додатна обавештења од понуђача, као и друга права у складу са Законом о јавним набавкама.
1.12. Лице за контакт
Снежана Радмановић Пејић
apadir@soapаtin.org
Недељко Шарац
nedeljko.sarac@apatin.rs
Нађа Вујовић
nadja.vujovic@apatin.rs
10.

