1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је Општина Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј
www.becej.rs
1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка број 38/17 спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Израда пројектно техничке документације на реконструкцији зграде Мала зарда у Бачком
Петровом Селу.
Ознака из општег речника набавке : 71320000

1.4. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом објављеним на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет
страници Наручиоца www.becej.rs . Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи
упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних
услова за учешће у поступку.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца
www.becej.rs. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Одсека за јавне набавке
општине Бечеј додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем
понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Особе за контакт: Јована Топић, е-пошта: jovana.topic@becej.rs, Тамара Перишић
tamara.perisic@becej.rs у периоду од 08,00-14,00 часова
Понуђачи приликом састављања понуда су у обавези да изврше обилазак терена. Наручилац
организује обилазак терена и упознавање са пројектним задатком, сваког четвртка после
објављивања овог позива на порталу јавних набавки. Обавеза понуђача је да најави
обилазак два дана пре обиласка.
Понуђач је у обавези да приликом обиласка терена достави пуномоћ за лице кога га
заступа.
Потврда је обавезан састави део понуде. Понуђач је у обавези да приликом обиласка терена
достави пуномоћ за лице кога га заступа.
Контак особа задужена за обилазак је Раде Аврамов rade.avramov@becej.rs
1.5 ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
38/17, (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 08,00 до 14,00 сати на
адресу: Одсек за јавне набавке Општине Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј.

Крајњи рок за достављање понуда је 18.12.2017. године до 10,00 часова
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене
понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од
стране одговорног лица понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском
језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од
стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне
документације.
1.6. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда ће се обавити 18.12.2017. године у 10,30 часова у просторијама
Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку
доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној
форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног
лица понуђача
1.7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцену понуда је критеријум најниже понуђене цене.

