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I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца

Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн

Адреса

Гагаринова 1, 21000 Нови Сад

Интернет страница

http://mmaricajnstajn.edu.rs/javne-nabavke/

Број факса

021/ 443-444 лок. 17

Лице за контакт

Мира Ковачевић

Е-mail

mileva.ajnstajn021@gmail.com

Матични број

08043370

Место и датум: Нови Сад, 20.11.2015. године

1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 9/2015 су радови – занатски радови у простору за фотолабораторију и кречење
фискултурних сала
Преузимање конкурсне документације
Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама омогућити
преузимање конкурсне документације.
Позив за подношење понуде објављен је 20.11.2015. године на Порталу јавних набавки и инетернет страници
наручица.

1.4. Право на учешће
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности имају сва заинтересована лица, која
испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама и
друге услове предвиђене у конкурсној документацији.
1. У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
• да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре,
• да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији, а има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним законом,
• да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
2.1. Пословни капацитет минимум:
да понуђач поседује ISO STANDARDE: 14001, 18001:
•
сертификат систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001;
сертификат систем управљања заштитом животне средине ISO 14001;Доказ: фотокопије наведених
сертификата
•
да је понуђач у претходној години у 2014.години и током 2015.године извео радове који су предмет јавне
набавке у износу од 6.000.000,00 динара Доказ: Референтна листа – извршених радова који су премет јавне набавке у
2014.години и током 2015.године
- попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе ( Образац потписује и оверава претходни наручилац);
- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак изведених радова - Референтна листа
-Прву и последњу страну окончане ситуације и страну на којој са види да су изведени радови из референтне потврде потписану и
оверену од стране надзорног органа.
Референт листа и потврде се дају на образцима који чине саставни део Конкурсне документације.
2.2. Кадровски капацитет минимум:
а) да имају радно ангажовано-минимум 8 пк радника, 5 молера ,2 водоинсталатера и 1 монтер суве градње доказ: фотокопије радних књижица из којих се види стручно звање
б) да има радно ангажоване –једног инжињера за одговорног извођача радова са лиценцом 410 или једног
дипломираног инжињера за одгвоорног извођача радова са лиценцом 400
- доказ: – М образце за захтеване инжињере и Уговоре о раду
а и б) ППП ПД образац за један од последња два месеца који претходе месецу објављивању јавног позива, од
стране Пореске управе
- да има радно ангажовано стручнo лицe за обављање послова безбедности и здравља на раду са положеним
стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.-Доказ:
фотокопију уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду, за стручно лице за обављање послова безбедности и здравља на раду, копије
Уговора о раду и М образаца
2.3. Технички капацитет:
•
- да располаже са - 1 камион до 10 тона, 1 машина за електрофузионо варање, 1 комплет вибрационих
бушилица, 1 комплет хилти бушилица GSH 16-28, 1 универзална машина ровокопач-утоваривач, 1 чекић
хидраулични са инсталацијом
доказ: - извод из књиге основних средстава - пописне листе, или уговор о закупу или други уговор којим се доказује
право располагања .
У колико се доставља уговор о закупу Неопходно је доставити и извод из књиге основних средстава – пописне листе закуподавца из
које се види да је закуподавац власник предмета закупа.
-За возило се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања.
Наручилац не признаје факсимил наручиоца уместо потписа
2.4. Финансијски капацитет:
•
Да је понуђач у 2014 години остварио минимални приход у износу од 4.000.000,00 динара
Доказ: биланс стања за 2014 годину
2.4. - да понуђач није био у блокади у последњих 2 године од дана пре објављивања јавног позива

доказ: Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана објављивања јавног
позива, коју у
случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о
јавним набавкама.
Понуђач је дужан да достави све доказе захтеване конкурсном документацијом

1.5 Обавештење о начину подношења понуде и облику понуде
Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама , позивом за подношење
понуде и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуде се подносе на српском језику.
Понуду доставити у писаном облику у затвореној коверти.
На омоту коверте назначити предмет јавне набавке – НЕ ОТВАРАТИ – понуда за радова извођење занатских
и завршних грађевинских радова , број 9/2015, а на полеђини коверте назначити пун назив, број телефона и

адресу понуђача.
Рок за подношење понуда је 30.11.2015. године до 11,00 часова.
Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови
Сад, Гагаринова број 1.
Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег дана
наведеног рока (30.11..2015. године до 11,00 часова).
Благовременом се сматра понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у секретаријату школе (на
наведеној адреси), најкасније до 11,00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.
Исправном понудом се сматра благовремена понуда, која испуњава услове предвиђене Законом о јавним
набавкама и услове које је прописао наручилац, која је јасна и недвосмислена, откуцана или попуњена штампаним
словима, оверена печатом и потписом овлашћеног лица и која у прилогу садржи изјаву о испуњености обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке и све остале попуњене обрасце из конкурсне документације.
Неблаговремено поднете понуде тј. понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће
неотворене враћене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

1.6. Оцена и рангирање понуда
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

1.7. Време и место отварања понуда
Отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити дана 30.11.2015. године, у просторијама Техничке
школе „Милева Марић-Ајнштајн“ у Новом Саду, Гагаринова 1. на 1. Спрату у секретаријату школе у 12 часова.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који пре почетка отварања понуда морају
Комисији за јавне набавке уручити писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица и да садржи број и датум.
По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене,
са назнаком да су поднете неблаговремно.

1.8. Одлука о избору најповољније понуде
Одлука о додели уговора биће донета у законском року.

Мира Ковачевић

