На основу чланa 69., 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавним
набавкама («Сл гласник РС», бр. 116/08)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за Јавну набавку радова – санација
фасаде на згради општине Кикинда
бр. ЈН 15/2011
Предмет јавне набавке је: санација фасаде на згради општине Кикинда, а према спецификацији и
карактеристикама датим у Конкурсној документацији.
Право учешћа имају сви понуђачи регистровани за предвиђену делатност, који испуњавају
обавезне услове из чл. 44. и чл. 45. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 116/08), а који
доставе сва документа наведена у Конкурсној документацији.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и јавним позивом.
Понуда по партијама није дозвољена. Понуда са варијантама није дозвољена.
Критеријум за избор најповољније понуде је «економски најповољнија понуда». Елементи
критеријума за избор најповољније понуде су:
•
•
•
•

понуђена цена
рок извршења радова
гарантни рок на изведене радове
референтна листа

Прецизни опис критеријума и пондерски рачун садржан је у Конкурсној документацији.
Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид у конкурсну документацију у року од
30 дана од дана објављивања јавног позива у «Сл. гласнику РС» уз писмено овлашћење свог
представника у просторијама општине Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, канцеларија бр. 96,
радним даном од 08 до 14 часова.
Конкурсна документација може се преузети у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива
у «Сл. гласнику РС» на адреси: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, 23300 Кикинда,
канцеларија бр. 96, у времену од 08 до 14 часова, сваког радног дана, уз приложен доказ о уплати
износа од 5.000,00 динара на име трошкова умножавања и доставе конкурсне документације, на рачун
број 840-742351843-94 позив на број (по моделу 97) је 35-215 Приходи општинских органа управе,
сврха уплате: преузимање конкурсне документације за јавну набавку радова – санација фасаде на
згради општине Кикинда. Уплаћена средства се неће враћати.
Понуђачи су обавезни да понуде са документима наведеним у конкурсној документацији доставе
поштом или лично у року од 30 дана (рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања
јавног позива у «Сл. гласнику РС») до 10 часова, на адресу: Општина Кикинда, Трг Српских
добровољаца бр.12, 23300 Кикинда. Са назнаком: «НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА за јавну набавку

радова – санација фасаде на згради општине Кикинда бр. ЈН 15/2011». На полеђини коверте
обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе
за контакт. Понуде које пристигну на дату адресу или буду предате на писарници наручиоца после
истека рока сматраће се неблаговремене и као такве се неће разматрати. Уколико последњи дан неких
од рокова наведених у овом јавном позиву истиче на дан који је нерадан, као последњи дан рока ће се
сматрати први следећи радни дан.
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за достављање понуда у 11 часова
у просторијама општине Кикинда. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници
понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања
понуда.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 60 дана од дана окончања поступка
отварања понуда.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Неисправне, неодговарајуће и непотпуне понуде неће бити разматране.
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор
најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави
поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године.
Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Горан Иветић, тел: 0230/410-205, за све
остале информације контакт особа је Марица Тодоровић тел:0230/410-152.

