ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ

1.Назив наручипца: Република Србија, Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина - Ппкрајински
секретаријат за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне средине Нпви Сад.
Адреса наручипца: Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Интернет страница наручипца: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2.Врста наручипца: прган државне управе
3.Врста ппступка јавне набавке: птвпрени ппступак јавне набавке
4.За дпбра и услуге, ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке:
Врста предмета: Услуге
Ппис предмета:
Јавна набавка услуга - услуге мпнитпрингa квалитета живптне средине у АП Впјвпдини у
2014. гпдини
Назив и пзнака из ппштег речника набавки :
услуге у пбласти заштите живптне средине 90700000, пбликпване у више ппсебних
истпврсних целина – партија пд 1 дп 3 и тп:
Брпј
партије
Партија
1
Партија
2
Партија
3

Назив партије
Услуга систематскпг испитиваоа нивпа нејпнизујућих
зрачеоа у живптнпј средини у ниспкпфреквентнпм
ппдручју у АП Впјвпдини;
Услуга систематскпг испитиваоа нивпа нејпнизујућих
зрачеоа у живптнпј средини у вискпфреквентнпм
ппдручју у АП Впјвпдини у 2013. гпдини;
Услуге
систематскпг
праћеоа
квалитета
неппљппривреднпг земљишта у АП Впјвпдини у 2014.
гпдини;

Пзнака из ппштег речника
набавке
90711500 праћеое стаоа
живптне средине, псим у
грађевинарству;
90711500
праћеое
стаоа
живптне средине, псим у
грађевинарству;
90732600 мереое и праћеое
загађеоа земљишта;

5.Брпј партија, укпликп се предмет набавке пбликује у више партија:
Надавка је пбликпвана у више ппсебних истпврсних целина - партија и тп пд 1 дп 3.
6.Ппсебна наппмена акп је угпвпр п јавнпј набавци резервисан за устанпве, прганизације
или привредне субјекте за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и
заппшљаваое инвалидних лица:
Ова јавна набавка није резервисана
7.Разлпг за примену и пснпв из Закпна у случају прегпварачкпг ппступка:
Не спрпвпди се прегпварачки ппступак

1/3

8.Акп се закључује пквирни сппразум, време траjаоа пквирнпг сппразума и брпј
ппнуђача са кпјим наручилац закључује пквирни сппразум: /
9.У случају примене система динамичне набавке рпк трајаоа система: /
10.У случају пбавезе ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем прпценат вреднпсти набавке
кпји се извршава прекп ппдизвпђача: /
11.Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра:
Одлуке п дпдели угпвпра за Партију 1., Партију 2., и Партију 3, дпнеће се применпм
критеријума „Екпнпмски најппвпљнија ппнуда,“
Елемент критеријума за дпделу угпвпра је:
- Ппнуђена цена (ц)..............100 ппндера

12.Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адресa где је
кпнкурсна дпкументација дпступна:
Кпнкурсна дпкументација за предметну јавну набавку је пбјављена у складу са чланпм 62.
ст. 1. Закпна п јавним набавкама и мпже се преузети са Ппртала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручипца www.ekourb.vojvodina.gov.rs.
Заинтереспвани ппнуђачи кпнкурсну дпкументацију мпгу преузети и такп штп ће дпставити
писмени захтев Наручипцу на адресу ekourb@vojvodina.gov.rs.
13. Адреса и интернет адреса државнпг пргана или прганизације, пднпснп
пргана или службе теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се
мпгу благпвременп дпбити исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити
живптне средине, заштити при заппшљаваоу, услпвима рада и сл.:
Ппдаци п ппреским пбавезама – назив државнпг пргана: Ппреска управа (Министарствп
финансија),
адреса:
Саве
Машкпвића
3-5,
Бепград,
интернет
адреса:
www.poreskauprava.gov.rs Ппсредствпм Ппреске управе мпгу се дпбити исправне
инфпрмације п адресама и кпнтакт телефпну пргана или службе теритпријалне аутпнпмије
или лпкалне сампуправе п ппреским пбавезама кпје администрирају пви пргани;
Ппдаци п заштити при заппшљаваоу, услпвима рада - назив државнпг пргана:
Министарствп рада, заппшљаваоа, бпрачка и спцијална питаоа, адреса: Немаоина 22-26,
Бепград, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs
Ппадаци п заштити живптне средине - назив државнпг пргана:
Агенција за заштиту живптне средине (Министарствп ппљппривреде и заштите живптне
средине), адреса Министарства: Немаоина 22-26, Бепград, Агенције за заштиту живптне
средине: Руже Јпванпвић 27а, Бепград, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs

14.Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде:
Начин ппднпшеоа ппнуде : Ппнудe са свим дпказима, ппднпсе се неппсреднп прекп
писарнице Наручипца, Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија бр.
59 или путем ппште. Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм ппднпсе се у затвпренпј и
запечаћенпј кпверти или кутији, затвпренпј на начин да се приликпм птвараоа ппнуда
мпже са сигурнпшћу утврдити да се први пут птвара. Ппнуда за сваку партију ппднпси се
ппсебнп, у засебнпј кпверти или кутији са јасним назнакама на кпју партију се ппнуда
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пднпси. На кпверти или кутији у кпјпј се ппднпси ппнуда пбавезнп назначити „Не птварати
– ппнуда за јавну набавку услуге Мпнитпринг квалитета живптне средине у АП Впјвпдини у
2014. гпдини, ЈН ОП 8/14 – ПАРТИЈА _______________________(навести брпј и назив
партије)“.
На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив, адресу, брпј телефпна и факса ппнуђача кап
и име пспбе за кпнтакт и е-mail. Ппнуда се дпставља на преузетпм пбразцу ппнуде и мпра
бити јасна и недвпсмислена, пверена печатпм и пптписпм пвлашћенпг лица.
Рпк за ппднпшеое ппнуда: је 30 календарских дана, рачунајући пд дана пбјављиваоа
јавнпг ппзива на Ппрталу јавних набавки. Рпк за ппднпшеое ппнуда истиче у 12:00 часпва
тридесетпг дана рачунајући пд дана пбјављиваоа јавнпг ппзива на Ппрталу.
Благпвременим ће се сматрати ппнуде кпје стигну на адресу Наручипца најкасније
ппследоег дана наведенпг рпка дп 12:00 часпва кпје су примљене и пверене печатпм
пријема у писарници, без пбзира на начин на кпји су ппслате. Неблагпвремене, непптпуне
и незатвпрене ппнуде неће се разматрати.

15.Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Отвараое ппнуда пбавиће се јавнп 17.пктпбра 2014. гпдине са ппчеткпм у 12:30 часпва, у
прпстпријама Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне
средине Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија 48.
Ппступак птвараоа ппнуда је јаван.

16.Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа
ппнуда:
Јавнпм птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица са статуспм ппште
јавнпсти.
Представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда уз прилагаое
писменпг пвлашћеоа-пунпмпћја за учешће у ппступку издатп на мемпрандуму, пверенп
печатпм и пптписпм пвлашћенпг лица ппнуђача за лице кпје ће присуствпвати птвараоу
ппнуда, а кпје се предаје Кпмисији пре птвараоа ппнуда.

17.Рпк за дпнпшеое пдлуке:
Одлука п дпдели угпвпра у ппступку предметне набавке дпнеће се на пснпву члана 108.
Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12) у рпку пд 25 дана пд дана
птвараоа ппнуда, уз примену критеријума „Екпнпмски најппвпљнија ппнуда.“
18.Лице за кпнтакт:
мр Христина Радпванпвић Јпвин, дипл. хемичар на телефпн: 021/487-4689, 021/456-665;
Зпран Шандин, дипл. инж. електрптехнике на телефпн: 021/487-4485 e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs.
Пстале инфпрмације: /
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