Позив за подношење понуда 1/2020

ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ
Шабац, ул. Карађорђева бр.22
ПИБ: 100083755; МБ 07120419;
Датум:
Деловодни број:
На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 68/2015),
наручилац Шабачко позориште, ул. Карађорђева 22, објављује
ПОЗИВ
за подношење понуде у поступку јавне набавке
УСЛУГЕ ПРЕВОЗА – по партијама
Предмет јавне набавке, број ЈН 1/2020, која се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности су услугеУСЛУГЕ ПРЕВОЗА – по партијама
Редни број јавне набавке: 1/2020
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН – 60130000- услуге друмског путничког превоза за

посебне намене.
Укупна процењена вредност 1.250.000,00 динара
Партије и процењене вредности партија:
1. Партија 1 - Превоз ансамбла аутобусом
Процењена вредност 150.000,00 динара
2.

Партија 2 – Превоз ансамбла минибусом до 21 седишта
Процењена вредност 200.000,00 динара

3.

Партија 3- Превоз ансамбла минибусом до 31 седишта
Процењена вредност 400.000,00 динара

4. Партија 4 – Камионски превоз опреме и декора
Процењена вредност 500.000,00динара

Техничке спецификације предмета јавне набакве ближе су дефинисане конкурсном документацијом.
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона
о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказe о испуњености
услова, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач.
1) Закона);
2. Даон и његов законски заступник није осуђиван за неко одкривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела противживотне
средине, кривично дело примања или давањамита, кривично дело преваре као и да му није изречена мер
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Конкурсном документацијом ближе су одређени додатни услови за учешће у поступку, као и начин
доказивања испуњености услова.
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена
Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца www.sabackopozoriste.rs
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Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада
могу се добити (навести адресу и интернет адресу државног органа или организације, односно органа
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе).
Пореска управа РС ( Ministarstvo finansija i privrede)- http://www.poreskauprava.gov.rs
Завод за социјално осигурање - http://www.zso.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике �http://www.minrzs.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине �http://www.merz.gov.rs
Агенција за заштиту животне средине: http://www.sepa.gov.rs
Рок за подношењ епонуда је 8дана од дана објављивања позивa за подношење понуда на Порталу јавних
набавки до 12 часова на адресу наручиоца Шабачко позориште Шабац ул. Карађорђева 22, 15000
Шабац.Уколико рок за подношење понуда пада у нерадан дан, рок за подношење понуда се помера на
први следећи радни дан.
Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз
повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
Понудеће се отварати јавно, одмах по истеку роказа подношењепонуда у 12:30 часова у просторијама
наручиоца Шабачко позориштеШабац ул. Карађорђева 22, 15000 Шабац.
Сва заинтересована лиц могу присуствовати отварању понуда.
Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку
писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму
понуђача, оверено печатом и потписомовлашћеног лица и личну карту наувид.
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 7дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавненабавке у било ком моменту презакључења
уговора.
Рок за закључење уговора је осам дана од дана протека рока за подношење затева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Додатне информације се могу добити на факс: 015-353-959 или e-mail :pozoristesabacko@gmail.com
Особа за контакт Мирјана Ристановић.
.
Одговорно лице

_______________________________
Милена Богавац

