ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Нуклеарни објекти Србије"

Адреса наручиоца:

Мике Петровића Аласа12-14, 11351 Београд – Винча

Интернет страница наручиоца:

www.nuklearniobjekti.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ – ОС 1.2.4/20, су услуге одржавања и поправке возила, са
уградњом резервних делова –5011000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка је обликована у 4 партије:
1) Партија 1 услуга поправка и одржавање возила, са уградњом резервних делова за путничке аутомобиле марке шкода;
2) Партија 2 услуга поправка и одржавање возила, са уградњом резервних делова за теретна возила марке Iveco DAILY 35S14 / 3.0V;
3) Партија 3 услуга поправка и одржавање возила, са уградњом резервних делова за теретно возило Toyota Hilux 3.0D 4D 4x4;

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:
Време трајања оквирног споразума је 12 месеци од дана потписивања оквирног споразума.
Број понуђача са којим се закључује оквирни споразум за сваку од 3 партије 1 Извршилац.

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:
1. Критеријум за доделу оквирног споразума:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,економски најповољнија понуда“.
ББ = УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА....................................................100 ПОНДЕРА Укупан број бодова добија се према формули, и то: ББ = Б1 + Б2+Б3
Елементи критеријума:
Б1 - ЦЕНА УСЛУГЕ ПО НОРМА ЧАСУ(Б1.1+Б1.2+Б1.3).............15 пондера
Подаци за рангирање и бодовање се користе из табела 1.3
Б2 - БРОЈ НОРМА ЧАСОВА ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗА РЕФЕРЕНТНИ ТИП ВОЗИЛА...........................................................10 пондера
Подаци за рангирање и бодовање се користе из табела 1.1
Б3 - ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕФЕРЕНТНИ ТИП ВОЗИЛА...........................................................75 пондера
Подаци за рангирање и бодовање се користе из табела 1.2
Израчунавање елемената критеријума

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
1. Портал Управе за јавне набавке - www.ujn.gov.rs
2. Интернет сајт Јавног предузеће "Нуклеарни објекти Србије" - www.nuklearniobjekti.rs
3. Лично на адреси предузећа - Мике Петровића Аласа12-14, 11351 Београд – Винча

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:
Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Пореске управе, Саве
Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs;
Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Агенције за животну средину, Руже Јовановића 37а , 11160
Београд, мејл: office@sepa.gov.rs;
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина број 11, 11000
Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs.

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.
Понуду доставити на адресу: ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, Београд - Винча, Мике Петровића
Аласа 12-14, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга поправке и одржавања возила, са
уградњом резервних делова, број ЈНМВ - ОС 1.2.4/20, навести у понуди за коју партију се подноси
понуда - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до
4.8.2020. године, до 10:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је 4.8.2020. године у 11:00 часова, на адреси Наручиоца.
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 наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.

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

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда, је дужан да пре почетка
отварања, комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење
мора садржавати следеће податке: назив и адресу Понуђача, датум издавања, име лица
коме се даје овлашћење, потпис и печат овлашћеног лица код понуђача

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

У року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лица (или служба) за контакт: Зоран Цинцовић, мастер екон., Е-mail адреса: zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs, Зоран
Богосављевић, дипл. екон., Е-mail адреса: zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs
Факс 011/3408-556

Остале информације:
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, из које ће бити
закључен оквирни споразум са једним понуђачем, на годину дана, у складу са Законом о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15 и 68/15).

