ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Адреса наручиоца:

ТРГ СВЕТОГ САВЕ БР. 33, 37215 РАЖАЊ

Интернет страница наручиоца:

www.razanj.org

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.2.31/16, обликоване по партијама јесте услуга Пројектно-техничка документација за водоснабдевање северног дела општине
Ражањ.
Шифра из ОРН – 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге
Набавка је обликована по партијама:
- Партија 1: Изградња резервоара ''Ражањ'' , процењена вредност 850.000,00 РСД без ПДВ
- Партија 2: Изградња главног гравитационог цевовода од резервоара ''Ражањ'' до резервоара ''Витошевац'', процењена вредност 1.370.000,00 РСД без ПДВ
- Партија 3: Изградња резервоара ''Витошевац'', процењена вредност 510.000,00 РСД без ПДВ
Укупна процењена вредност набавке: 2.730.000,00 РСД без ПДВ
Решење начина водоснабдевања овог дела општине ослања се на извориште „Бован“ као коначно решење и као прелазно решење на постојеће извориште „Брачин“.
Да би се реализовало неопходно је урадити следеће активности, које не одустају од првобитног регионалог концепта снабдевања водом овог дела општине, али су
прилагођене садашњим околностина и то;
1. Предвиђен резервоар „Ражањ“ 2x1000м3 из пројекта „Бован“ (кота дна 273мнм), запремински смањити на 2x500м3 али у свему задржати раније дефинисану локацију и
доводни цевовод од постојећег цевовода до новог резервоара ,,Ражањ,,(L~300м') Запремина резервоара у функцији укључивања насеља из општине Параћин и насеље
Ражањ (Партија 1).
2. Главни цевовод од резервоара “Ражањ“ до резервоара „Витошевац“ заједно са потребом за водом насеља у општини Параћин прилагодити новим елементима за
утврђивање потребне количине воде ових насеља и димензионисати га (а према траси коју одреди пројектант) са новом одговарајућом профилацијом. Орјентациона дужина
овог цевовода износи 6,5 км.(Партија 2)
3. Резервоар „Витошевац“ V=200м3 (кота дна 335мнм) на локацији коју је одредио наручилац. (Партија 3)

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

3
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:
ʻ̛̠̦̙̌̌ ̨̪̦̱̖̦͂̌ ̶̖̦̌

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на адреси: на сајту општине Ражањ,
www.razanj.org и Порталу јавних набавки

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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,Министарства финансије и
привреде, интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике,развоја и заштити животне средине, интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада,запошљавања и социјалне политике http://www.minrzs.gov.rs/.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. Понуду доставити на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
РАЖАЊ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 33, 37215 Ражањ, са назнаком : „Понуда за јавну набавку мале
вредности услуге Пројектно-техничка документација за водоснабдевање северног дела општине
Ражањ ЈН бр.1.2.31/16- НЕ ОТВАРАТИ“ уз ознаку партије за коју се понуда подноси. П
Рок за подношење понуда је 25.10.2016 године. Благовременим ће се сматрати све понуде које
су примљене од стране наручиоца на адреси: Општинска управа општине Ражањ, Трг Светог Саве
бр. 33, 37215 Ражањ најкасније последњег дана наведеног рока, до 13,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, то јест 25.10.2016. године у 13,30 часова . Отварање понуда ће се обавити у
просторијама Општинске управе општине Ражањ, мала сала Општинске управе, други спрат.

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

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача
морају имати уредно овлашћење које ће предати Комисији за јавне набавке приликом
отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

ʽ̡̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̣̱̖̣̱̬̖̦̖̯̱̬̱̔̌̔̔̐̏̌̍̓̔̌̔ϭϬ̨̦̔̌̌̔
̨̧̨̦̯̬̪̦̱̔̌̌̏̌̌̌̔̌͘

Лице за контакт:

Додатна објашњења и информације у вези са припремом понуде могу се
добити писаним путем. Адреса електронске поште: razanjopstina@gmail.com

Остале информације:
/

