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           ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 3 И ТО:
Партија 1: Адаптација терасе 
Партија 2: Адаптација и комплетирање СПА дела са фитнесом,  дечијим кутком, замена тепиха и стаза у собама
Партија 3. Адаптација ресторанског простора – шанка и рецепције   
( ЈН број Р/15)   


Назив наручиоца:
Установа Центар за привредно технолошки развој Војводине










Адреса наручиоца:
Баноштор, Андревље





Интернет страница наручиоца:    www.ceptor-andrevlje.com
Врста наручиоца:	Установа


Врста поступка јавне набавке:       Отворени поступак

Врста предмета:	Радови


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:
Опис предмета набавке и ознака ОРН:  
Предмет јавне набавке су радови адаптације објекта обликовани у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 3 и то:
Партија 1: Адаптација терасе
Назив и ознака ОРН :
 45262700 - Адаптација зграда
Партија 2: Адаптација и комплетирање СПА дела са фитнесом,   дечијим кутком, замена тепиха и стаза у собама
 Назив и ознака ОРН:
 45262700 - Адаптација зграда
Партија 3. Адаптација ресторанског простора – шанка и рецепције   
  Назив и ознака ОРН:
 45262700 - Адаптација зграда

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Адаптација објекта  обликована по  партијама од 1 до 3 и то :
Партија 1: Адаптација терасе 
Назив и ознака ОРН:
    45262700 - Адаптација зграда
Партија 2: Адаптација и комплетирање СПА дела са фитнесом,   дечијим кутком, замена тепиха и стаза у собама
Назив и ознака ОРН:
   45262700 - Адаптација зграда
Партија 3. Адаптација ресторанског простора – шанка и рецепције  
Назив и ознака ОРН:
   45262700 - Адаптација зграда
  
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:
најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети у електронској форми на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке (portal.ujn.gov.rs),   и на интернет страници наручиоца (www.ceptor-andrevlje.com).

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 називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци о:
	Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија),     интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 

Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.mpzzs.gov.rs адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 
	Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду непосредно на писарници или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом на адресу наручиоца:  
Установа Центар за привредно технолошки развој Војводине, Баноштор, Андревље, пријемна пошта 21300 Беочин, пошт фах 23
Премет: Јавна набавка радови  Адаптација објекта бр. Р/15  по партијама: партија бр. ;  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда мора бити затворена на такав начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење понуда сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнакoм да је поднета неблаговремено.
Рок за подношење понуда: 22.10.2015. године до 10,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Понуде ће бити отворене јавно 22.10.2015. године у 10,15 часова на адреси Наручиоца,  
Установа Центар за привредно технолошки развој Војводине, Баноштор, Андревље

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку јавног отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који су дужни да Комисији за јавну набавку, непосредно пре почетка јавног отварања понуда, предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда које мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:
1 дан од дана јавног отварања понуда


Лице за контакт:
Владимир Абрамовић дипл.инг.грађ.
065/2986021; 060/668 5544
Ката Урошевић дипл. ецц  021/4802449
Љиљана Јовановић дипл.правник 021/4874831

Остале информације:

Средства за јавну набавку обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. год. („Службени лист АПВ бр. 50/2013), Финансијским планом и Планом јавних набавки Наручиоца  позиција 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3.  економска класификација 02713
Извор финансирањa буџетска средства, конто 02713

