Датум: 09.11 2016. год.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Набавка добара – Набавка ПВЦ столарије и врата за објекат Главне трибине
Хиподрома са уградњом.
ОРН - 45200000 – Грађевнски (инсталациони материјал), опрема и машине.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИПОДРОМ БЕОГРАД (у даљем тексту: Наручилац), донео је
Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара ЈН бр. 2/2016 –
“Набавка ПВЦ столарије и врата за објекат Главне трибине Хиподрома са уградњом
одлука бр. 396 од 02.11.2016. године у складу са чланом 39. ст. 1 Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту ЗЈН.
Сходно донетој одлуци, позивамо све заинтересоване понуђаче да на основу члана 39. став
5. ЗЈН достае понуду за набавку предметних добара у складу са конкурсном
документацијом.
Јавна набавка се финансира из средстава предвиђених годишњим планом jавних
набавки наручиоца за 2016 годину.
Јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене чланом 75. ЗЈН и додатне
услове предвиђене (чланом 76. ЗЈН).
Испуњеност обавезних и додатних услова, у складу са чланом 77, став 4 ЗЈН понуђач
доказује достављањем изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 (тачке од 1 до 4) и 76 ЗЈН, у
складу са конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде попуњена, потисана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.

Уколико Изјаву потписује лице које није овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоцa www.hipodrombeograd.rs.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информацијама,појашњењима или одговорима на питања
понуђача и сл.) наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу Управе за јавне набавке и сајту наручиоца из претходног
става.
Понуде се припремају и подносе у складу са чланом 87 ЗЈН, као и конкурсном
документацијом и позивом за достављање понуда.
Понуда се доставља на обрасцу Наручиоца са свим потребним подацима о Понуђачу.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена и оверена печатом и потписом одговорног лица.
Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде неправилно
попуњена, биће одбијена као неприхватљива. Понуда ће бити одбијена и ако садржи битне
недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде односно такве да
понуду није могуће упоредити је са другим понудама. Уколико понуђач начини грешку у
попуњавању, исту мора „избелити“, а место исправке мора да парафира и овери печатом.
Kритеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У случају да две понуде имају једнаку најнижу цену, предност ће имати понуда са
дужим роком плаћања, а ако имају и исти рок плаћања онда понуда са дужим
гарантним роком.
Јавна набавка је јединствена. Понуђач је у обавези да понуди све позиције како је
захтевано Конкурсном документацијом.
Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи
на адресу Наручиоца најкасније до 23.11 2016. године до 11:00 часова и то у
запечаћеном омоту. Радно време Писарнице је од 08,00 до 15,00 часова сваког радног
дана (понедељак-петак). Писарница не ради суботом, недељом и у дане државних
празника.

Омот понуде мора бити означен на следећи начин: Адреса Наручиоца: ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ХИПОДРОМ БЕОГРАД, Ул. Паштровићева бр. 2, Београд, са видном
назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ“ - Понуда за јавну набавку мале вредности
ДОБАРА ЈН бр. 2/2016 – „ Набавка ПВЦ столарије и врата за објекат Главне трибине
Хиподрома са уградњом” као и на полеђини читко исписан назив и адреса Понуђача.
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца у Београду у Ул.
Паштровићева бр. 2, истога дана 23.11 2016. године у 12:00 часова. Представник
понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати,
дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.
Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за
активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на
поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника
по завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено
пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да
активно учествују у поступку отварања.Уколико отварању понуда присуствује законски
заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и
личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.).
Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР, Комисија ће, пре почетка отварања
понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.
Понуда поднета после времена одређеног у Позиву за доставу понуда, сматра се
неблаговременом, а Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са
назнаком да је понуда поднета неблаговремено, у складу са чланом 104., став 4 ЗЈН.
Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са
припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем, већ се комуникација у
поступку јавне набавке врши у складу са чланом 63. став 2 и 3 ЗЈН.
НАПОМЕНА:
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ДА ЗАИНТЕРСОВАНИ ПОНЂАЧИ ПРЕ ДАВАЊА ПОНУДЕ
ИЗАЂУ НА ЛИЦЕ МЕСТА И ИЗВРШЕ ТАЧАН ПРЕМЕР ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ. У ПРОТИВНОМ СВА ОДГОВОРНОСТ ОКО ПРЕЦИЗНОСТИ
ДАВАЊА ПОНУДЕ ПАДА НА ТЕРЕТ ПОНУЂАЧА.
Контакт и информације: , Тел./факс 011/3571-923, е-маил:
zoran.petrovic@hipodrombeograd.rs, aleksandar.kovacevic@hipodrombeograd.rs

