ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу

Адреса наручиоца:

Кнегиње Љубице број 10, Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.artf.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Потребно је извршити радове на текућем одржавању кровног покривача у циљу побољшања услова
коришћења, као и његове техничке исправности, на објекту који користи Факултет уметности у Нишу, у ул.
Кнегиње Љубице 10, број парцеле 267, КО Бубањ. Објекат је изграђен 1936.године и евидентиран је као
непокретно културно добро.Структура објекта је По + П + 1 са 245м2 бруто развије површине у основи и
припадајућим земљиштем, висине 12,5 м и спратне висине 3,2м . На бруто површини кровне равни
потребно је извршити демонтажу старог, неисправног и бибер црепа са пратећим елементима и извршити
монтажу новог фалцованог црепа са потконструкцијом и пратећих лимарских елемената према
стандардима који важе за ову врсту радова. Извођењем радова не мења се габарит и волумен самог
објекта, нити се на било који налин утиче на његову архитектонску, односно историјску вредност и значај,
већ је циљ, пре свега, техничка исправност самог објекта.
ШИФРА из ОРН: 45260000 радови на крову и други посебни грађевински и занатски радови

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Јавна набавка није обликована у партије
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:
Портал јавних набавки или интернет адреса наручиоца : www.artf.ni.ac.rs

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 пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
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 рада,
запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.10.2018.
године до 10,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 03.10.2018. године са почетком у 12 часова, у
просторијама наручиоца на адреси, улица Кнегиње Љубице број 10 у Нишу, сала 2
(учионица ), Деканат факултета, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу
писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,које је заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лицапонуђача.

Рок за доношење одлуке:

У року од 10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

СТЕВАН ЖУНИЋ

Остале информације:

