ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 Бабушница,
тел: 010/385112, факс: 010/385191, e-mail: sobabusnica@ptt.rs
www.babusnica.rs

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Сагласно одредбама члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама
( „Службени гласник РС“ , број 124/12, у даљем тексту Закон ) Наручилац :
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке
број 404-50/2014-1

набавка контејнера, кутија за индивидуални компост и пресе за балирање
отпада у циљу реализације пројекта“Чиста животна средина за бољи живот“,
програма „Exchange 4”

1. Подаци о наручиоцу
Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330
Бабушница, ПИБ : 100978681 , матични број : 07172796 , шифра делатности :
8411. Врста наручиоца : локална самоуправа.

2. Врста поступка
Отворени поступак јанве набавке добара - набавка контејнера, кутија
за индивидуално (кућно) компостирање и пресе за балирање отпада . На ову
јавну набавку ће се примењивати :
-

Закон о јавним набавкама
Закон о општем управном поступку
Закон о облигационим односима
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3. Предмет јавне набавке
Премет јавне набавке добара број 404-50/2014-1 је набавка контејенра,
кутија за индивидуално(кућно) компостирање и пресе за балирање отпада у циљу
реализације пројекта “Чиста животна средина за бољи живот“, програма
„Exchange 4“.
Назив и ознака из општег речника набавке :

44613000- стандардни контејнери за превоз терета
39234000 – кутије за компост
30123400- машине за пресавијање
Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 404-50-1/2014-1
од 10.07.2014.год. Председник општине Бабушница донео је одлуку о набавци
контејнера, кутија за индивидуално (кућно) компосирање и пресе за балирање
отпада.

4. Конкурсна документација
Писмене понуде се достављају на основу конкурсне документације и
морају бити у целини припремљене у складу са њом. Сви заинтересовани
понуђачи могу преузети Конкурсну документацију у згради општине Бабушница,
улица Ратка Павловића број 1 у канцеларији број 33 на првом спрату зграде
сваког радног дана у периоду од 6.30 до 14.30 часова, као и на Порталу јавних
набавки и интернет страници www.babusnica.rs.

5. Начин подношења понуда
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и
запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца: Председник општине
Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, општинска писарница,
са обавезном назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА за ЈН добара - 404-50/20141, поштом или личном доставом општинској писарници. На полеђини коверте или
кутије обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача као и име особе
за контакт.

6. Рок за подношење понуда
Рок за подношење понуда је 22. август 2014. године до 11.00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
најкасније 22. август 2014. године до 11,00 часова.
Понуде које пристигну на дату адресу или буду предате на писарници
наручиоца после истека рока сматраће се неблаговременим. Наручилац ће по
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окончању поступка отварања неблаговремену понуду
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговемено.

вратити

понуђачу

7. Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца:
Председника општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница,
у сали 2 на првом спрату зграде општине Бабушница , дана 22.08.2014. године
са почетком у 12.00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица , а право
учешћа у поступку имаће овлашћени представници понуђача, који су дужни да
своја писмена овлашћења предају одговорном лицу наручиоца.

8. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за избор најповољније понуде биће економски
најповољнија понуда а елементи критеријума који ће се примењивати при
вредновању понуда биће понуђена цена, гарантни рок и рок испоруке. Начин
додељивања пондера, за сваки од критеријума, наручилац је описао у Конкурсној
документацији.

9. Рок за доношење одлуке
Рок за доношенње одлуке о додели уговора је двадесет дана од дана
отварања понуда.

10.

Контакт

Лице за контакт је Јелена Миленовић, телефон 010/ 383 184
моб.064/8688390,е-маил
jelenamilenovic87@gmail.com
sobabusnica@ptt.rs.

У Бабушници дана 22.07.2014. године
Број 404-50-3/2014-1
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