ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Трг Доситеја Обрадовића број 6, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.ftn.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:

СТОЛАРСКИ ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ СЕЧЕЊА
Назив и шифра из Општег речника набавки: 44191000 - Разни грађевински материјал од
дрвета.

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:

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:
Непосредан увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити представник понуђача, са уредно
састављеним писаним овлашћењем, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 13,00 часова, у просторијама Факултета
техничких наука у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, кула, трећи спрат, кабинет број 306. Конкурсна
документација може бити преузета са Портала јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs.) и са интернет странице
наручиоца (www.ftn.uns.ac.rs). У случају да понуђач захтева да му се конкурсна документација достави електронском
поштом, нема обавезу накнаде манипулативних трошкова наручиоца на изради конкурсне документације.

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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 9 (девет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу
јавних набавки, дакле, до 02.03.2017. године до 10,00 часова, без обзира на начин доставе.
Понуда, са свим пратећим обрасцима-прилозима, мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном
упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или читко
попуњена неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, у складу са Законом о јавним
набавкама, овим позивом и конкурсном документацијом. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда се подноси на српском
језику. Понуде треба доставити, лично или путем поште, на адресу: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Трг
Доситеја Обрадовића бр. 6, у запечаћеној коверти, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: СТОЛАРСКИ ПЛОЧАСТИ
МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ СЕЧЕЊА, ЈН бр. 04-ЈНМВД-2017". На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име
и презиме особе за контакт и број телефона. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити време њеног пријема, евиденциони број и
датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 02.03.2017. године, који је последњи дан
истека рока за подношење понуда, са почетком у 12,00 часова, на адреси Наручиоца:
Факултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, кула, трећи спрат,
кабинет број 306. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано
лице.

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

Овлашћени представници понуђача су дужни да својство представника докажу уредно
састављеним писаним овлашћењем, које ће предати Комисији наручиоца пре отварања
понуда.

Рок за доношење одлуке:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од
дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Др Синиша Митић

Остале информације:

