Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Бр. 1825-404/2018-11 МВ 090-2/18
16.07.2018. године
Лесковац
На основу чл. 39,55. став 1. тачка 2), 57. и 60 став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама
(Сл.гл.РС 124/12 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности за
набавку услуга - „Мерења нивоа комуналне буке у животној средини на територији
града Лесковца за 2018/2019 годину“ бр. 1780-404/2018-11 МВ 090-2/18 од
11.07.2018.године, Наручилац:
Упућује:
ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГЕ
„МЕРЕЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018/2019. ГОДИНУ“
Поступaк се спроводи рaди зaкључењa уговорa о јaвној нaбaвци.
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ – Град Лесковац, Градска управа, Одељење за јавне
набавке града Лесковца, ( у даљем тексту Наручилац ) позива потенцијалне понуђаче да
поднесу своје писмене понуде у складу са Конкурсном документацијом, а на основу
Позива за подношење понуда за услуге – „Мерења нивоа комуналне буке у животној
средини на територији града Лесковца за 2018/2019 годину“, број јавне набавке: ЈНМВ- 090-2/18 од дана 16.07.2018. год.
Наручилац

Град Лесковац, Градска управа,
Одељење за јавне набавке града
Лесковца

Седиште и адреса наручиоца

Лесковац, Трг Револуције 33/IV спрат

Матични број

06856535,

ПИБ

100545518

Редни број јавне набавке

ЈН-МВ-090-2/2018

Е-mail:

javnanabavkadenic@gmail.com

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА - Орган локалне самоуправе
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – поступак јавне набавке мале вредности
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –друге услуге;опис предмета набавке, услуга „Мерења нивоа комуналне буке у животној средини на територији града Лесковца за
2018/2019 годину“
Позив понуђачима за подношење понуда за јавну набавку за услугу „Мерења нивоа комуналне буке у животној средини
на територији града Лесковца за 2018/2019 годину“, број ЈН МВ- 090-2/2018
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Назив и ознака из општег речника набавке:
90700000 - Услуге у области заштите животне средине;
90742100- Услуге контроле буке;
5. ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ имају сви понуђачи који испуњавају услове
предвиђене чланом 75.и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом
Наручиоца у којој су ближе одређени услови за учешће у поступку, као и начин
доказивања испуњености услова.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА је „Најнижа понуђена цена “, а што је
дефинисано конкурсном документацијом.
Оцена и вредновање понуда вршило би се на основу критеријума „Најнижа понуђена
цена“. Укупна понуђена цена је укупна понуђена вредност понуде без ПДВ-а.
- најнижа укупна понуђена цена добија максималан број од 100 пондера
- остале укупне понуђене цене се пондеришу формулом:
НАЈНИЖА УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА х 100
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
АВАНС КАО НАЧИН ПЛАЋАЊА НИЈЕ ДОЗВОЉЕН.
Вредновање понуда вршиће се
на основу понуђене цене без ПДВ-а.
Понуђена цена је она цена коју понуђач означи у обрасцу понуде са свим урачунатим
трошковима.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, поштујући законски рок од
најдуже 45 дана и услов Наручиоца не краће од 25 дана.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок плаћања.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те
ће све те папире ставити у коверту плаве боје а исте у провидну кутију одакле ће извући
само једну коверту. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
7.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ
- Са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs, и са портала града
Лесковца, http://www.gradleskovac.org/index.php/e-uprava/javne-nabavke,
преузимање је бесплатно.
8. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ–ПОНУДЕ СЕ ПРИПРЕМАЈУ И ПОДНОСЕ У
СКЛАДУ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА.
Позив понуђачима за подношење понуда за јавну набавку за услугу „Мерења нивоа комуналне буке у животној средини
на територији града Лесковца за 2018/2019 годину“, број ЈН МВ- 090-2/2018
2/3

Понуђачи своје понуде подносе 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 са налепљеним обрасцем из конкурсне
документације на полеђини коверте или на кутији
• У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
• 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 садржану у конкурсној
документацији. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
• Достављање понуде електронским путем није дозвољено
9. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Заинтересовани Понуђачи могу своје понуде доставити до 25.07.2018 године најкасније
до 10:30 часова.
Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у јавном позиву, сматраће
се неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде Наручилац ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене уз повратницу Понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремено.
10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће бити јавно и обавиће Наручилац последњег дана рока
за подношење понуда, односно 25.07.2018 године у 11:00 часова, у присуству Понуђача,
у просторијама Градска управа, Одељење за јавне набавке, 16000 Лесковац, Трг
Револуције 33/IV .
Oвлашћени представници Понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда,
Наручиоцу поднесу оверено овлашћење за учешће у поступку садржан као образац у
конкурсној документацији .
Ако га не поднесу, у поступку учествују као обична јавност.
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку наручилац ће донети најкасније у
року од 10 дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени
писменим путем.
12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ код наручиоца је Небојша Денић,
е-мајл: јavnanabavkadenic@gmail.com
тел: 016/21-59-90;
•

Комисија

Позив понуђачима за подношење понуда за јавну набавку за услугу „Мерења нивоа комуналне буке у животној средини
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