ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈП " Нуклеарни објекти Србије"

Адреса наручиоца:

Мике Петровића Аласа 12-14

Интернет страница наручиоца:

www.nuklearniobjekti.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

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:

ХТЗ ОПРЕМА
1814300 заштитна опрема

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

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:
Понуђач Албо д.о.о., Батајнички друм 289, 11080 Земун је доставио понуду деловодни број 1042/16 од 04.11.2016. године са укупном ценом без ПДВ-а у износу од 5.203.462,00. Наручилац је у
конкурсној документацији на страни 24 предвидео да је понуђач у обавези да достави понуђене узорке ХТЗ опреме, али наручилац тражене узорке није доставио на поступку отварања, рекавши да
није знао да је у обавези да достави понуђене узорке. Комисија стручном оценом понуде констатује да је понуда понуђача Албо д.о.о. неодговарајућа понуда у складу са ЗЈН члан 3, став 32.
Наручилац ће после истицања рока за заштиту права, покренути Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда члан 36 ЗЈН, став 1.
Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда:
1) ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне
набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају;

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:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал управе за јавне набавке, интернет сајт предузећа

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:
Министарство финансија
Кнеза Милоша 20, Београд; Република Србија, www.mfin.gov.rs;
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.mpzzs.gov.rs;
Министарство за рад, запошљавања, борачка и социјална питања
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs;
Завод за социјално осигурање
Бул. уметности 10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs
Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, www.sepa.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
09.12.2016.

Место, време и начин отварања понуда:

Београд, Мике Петровића Аласа 12-14, време 10:00 часова, зграда 48, сала за састанке,
доставити тржене узорке по техничкој спецификацији из конкурсне документације.

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

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уколико доставе
овалшћење фирме са меморандумом понуђача за учешће на поступку јавне набавке.

Рок за доношење одлуке:

3 (три) дана

Лице за контакт:

Зоран Цинцовић

Остале информације:
Наручилац ће у преговарачком поступку без објављивања позива, покушати да једину
понуду Понуђача Албо д.о.о., Батајнички друм 289, 11080 Земун учини одговарајућом.
Уколико Понуђач достави узорке у складу са траженом техничком спецификацијом из
конкурсне документације Наручилац ће спровести поступак јавне набавке ХТЗ ОПРЕМЕ и
потписати Уговор о јавној набавци.

