НАРУЧИЛАЦ: ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА
ХАРАМБАШИЋЕВА 14, 24000 СУБОТИЦА
www.zkvh.org.rs
Врста наручиоца: установа културе
ПИБ: 105710745
МБ: 08891664
На основу члана 39. став 5, члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. i члана 60. став1. тачка
2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012)

Завод за културу војвођанских Хрвата
СУБОТИЦА
ХАРАМБАШИЋЕВА 14
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
Радови на адаптацији и уређењу новог пословног простора
број ЈНМВ-1/2014

ОЗНАКА 45262700
Завод за културу војвођанских Хрвата, Суботица, Харамбашићева 14, www.zkvh.org.rs,
спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ-1/2014 и позива сва
заинтересована лица да доставе своје понуде за вршење радова под условима из овог
позива за подношење понуда и конкурсне документације.
Предмет јавне набавке ЈНМВ 1-/2014 је набавка радова, конкретно радови на
адаптацији и уређењу новог пословног простора на адреси Суботица, Лазе Мамужића
број 22, (шифра 45262700). Рекапитулација радова: припремни, радови демoнтаже и
рушења, бетонски, зидарски, хидроизолатерски, браварски, столарски, монтажни
радови на плафону, подополагачки, керамичарски, молерско-фарбарски, остали радови,
водовод и канализација, централно грејање и инсталација гаса.
Критеријум за доделу уговора је: „Економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума су: понуђена цена (укупна цена без ПДВ-а) која се бодује са
максимално 80 бодова и рок за извршење радова који се бодује са максимално 20
бодова.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова, наручилац ће
изабрати понуду у којој је понуђен дужи рок важења понуде.
Непосредни увид у конкурсну документацију заинтересована лица могу да изврше
сваког радног дана, од 10:00 до 14:00 часова у просторијама наручиоца, Завода за
културу војвођанских Хрвата, Суботица, Харамбашићева 14 најкасније до истека рока
за подношење понуда.
Преузимање конкурсне документације је могуће:
1. на Порталу јавних набавки или на интернет страници наручиоца – www.zkvh.org.rs
без накнаде или
2. Путем препоручене пошиљке или електронском поштом, на писани захтев
заинтересованог лица упућен наручиоцу почев од дана објављивања овог позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки до истека рока за подношење понудa.
Потребно је да се доставе следећи подаци на фаx: 024/535-533 или на е-маил:
ured@zkvh.org.rs:
- доказ о уплати трошкова конкурсне документације ЈНМВ- 1/2014 и

- подаци о понуђачу који садрже: пуно пословно име, седиште, адресу, ПИБ, лично
име особе за контакт и бр. телефона.
У сврху трошкова конкурсне документације прилаже се доказ о бесповратној уплати
износа од 300,00 динара на текући рачун број 220-95689-48, ProCredit банка, сврха
уплате: Трошкови конкурсне документације ЈНМВ-1/2014. Уплаћена средства се неће
враћати јер се користе за накнаду трошкова умножавања и достављања конкурсне
документације.
Исправни подаци, а који су везани за извршење уговора благовремено се могу наћи у
следећим државним органима: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској
управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине се
могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима
рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Понуда се подноси непосредно у просторијама Завода за културу војвођанских Хрвата
или путем поште, на адресу - Завод за културу војвођанских Хрвата, 24000 Суботица,
Харамбашићева бр. 14.
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком „ПОНУДА за
ЈНМВ-1/2014 „НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Подношење понуда у електронској форми није дозвољено.
Благовременим понудама ће се сматрати понуде које су примљене и оверене
печатом наручиоца, најкасније дана 31. 10. 2014. године до 13:00 часова, без обзира
на начин на који су послате.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 31. 10. 2014. године у просторијама
наручиоца на адреси: Суботица, Харамбашићева 14 са почетком у 13:30 часова.
Јавном отварању понуда могу да присуствују представници понуђача, с тим да као
доказ приложе писмено овлашћење које се предаје Комисији пре отварања понуда,
осим директора правног лица који није обавезан да достави пуномоћ.
Наручилац ће одлуку о додели уговора да донесе у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда и исту ће доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана
доношења одлуке.
Лице за контакт: Љиљана Дулић Месарош, 024/535-533, www.zkvh.org.rs,
ured@zkvh.org.rs.

