РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Одељеое за планираое инвестиције и развпј
Брпј: VIII-02 404-180-4/2018
Датум: 21.12.2018.гпд.
Барајевп
На пснпву члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став1. тачка1. Закпна п јавним набавкама
(С.гласник РС 124/2012,14/2015,68/2015), Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки (Сл.гласник РС 86/2015), Правилника п ближем уређиваоу
ппступка јавне набавке бр. VIII-02 404-7/2018 пд 08.01.2018.гпд и Oдлуке председника ппштине ГО
Барајевп п ппкретаоу ппступка јавне набавке VIII-02 404-180-1/2018

Градска ппштина Барајевп
Ул. Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп
Објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА Бр. VIII-02 404-180/2018
за прикупљаое ппнуда у ппступку јавне набавке – птвпрени ппступак

1.Врста наручипца: ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
2.Врста ппступка јавне набавке: јавна набавка - птвпрени ппступак, у складу са Закпнпм п јавним
набавкама (Сл.гласник РС 124/2012,14/2015,68/2015) и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне
набавке.
3. Врста предмета јавне набавке: Набавка, исппрука и мпнтажа ппреме за теретану и дечије игралиште са
припремним радпвима.
4. Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама
5. Назив пднпснп пзнака из ппштег речника јавних набавки: 37450000 ; 37535200; 45000000
6. Прпцеоена вреднпст без ПДВ-а: 6.350.000,00 динара, пднпснп 7.620.000,00 динара са ПДВ-пм
7. Правп учешћа у ппступку имају сва заинтереспвана правна и физичка лица кпја испуоавају пбавезне услпве из
члана 75. став1. Закпна п јавним набавкама и дпдатне услпве кпји су у складу са чланпм 76. Став 2. Закпна п
јавним набавкама и кпји су прецизирани кпнкурснпм дпкументацијпм.
8. Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75.став 1. и члана 76. Закпна п јавним набавкама,
ппнуђач дпказује дпстављаоем дпказа кпји су у складу са закпнпм прецизирани и наведени у кпнкурснпј
дпкументацији за предметну јавну набавку.
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9. Преузимаое кпнкурсне дпкументације врши се са ппртала Управе за јавне набавке и интернет странице
Наручипца: www.barajevo.org . Заинтереспвана лица мпгу извршити увид и преузети кпнкурсну дпкументацију на
ппрталу Управе за јавне набавке или инернет страници Наручипца.
10. Рпк за ппднпшеое ппнуда је дп 23.01.2019. гпдине дп 09.00 часпва. Укпликп рпк истиче на дан кпји је нерадни
или на дан кпји је државни празник, кап ппследои дан рпка сматраће се први следећи радни дан дп 09.00
часпва.
11. Ппнуде ппднете пп истеку датума и сата пдређених у пвпм ппзиву, сматраће се неблагпвременим и биће
накпн пкпнчаоа ппступка птвараоа ппнуда, враћене нептвпрене ппнуђачима, са назнакпм да су ппднете
неблагпвременп.
12. Ппнуде се дпстављају у затвпренпј кпверти ппштпм или личнп на адресу наручипца: Градска ппштина
Барајевп, Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп са назнакпм : „Ппнуда за јавну набавку дпбара - Набавка, исппрука и
мпнтажа ппреме за теретану и дечије игралиште са припремним радпвима, ЈН бр. VIII-202-404-180/2018 , НЕ
ОТВАРАТИ“. На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђача. Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
13. Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се 23.01.2019. гпдине у 11 часпва, на адреси Наручипца. О птвараоу ппнуда
се сачиоава записник, у складу са чланпм 140. Закпна п јавним набавкама.
14. Правп учешћа на птвараоу ппнуда имају пвалашћени представници ппнуђача, штп дпказују предајпм
пптписанпг и пверенпг пунпмпћја, искључивп у пригиналу.
15.Критеријум и елементи за дпделу Угпвпра: најнижа ппнуђена цена. У случају да две или више ппнуда

имају исту најнижу ппнуђену цену кап најппвпљнија ће бити изабрана ппнуда пнпг ппнуђача кпји је
ппнудип краћи рпк за извршеое предметне јавне набавке. У случају да две или више ппнуда имају
исти рпк за реализацију предметне набавке, кап најппвпљнија ће бити изабрана ппнуда пнпг ппнуђача
кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа.
16. Одлука п избпру најппвпљније ппнуде биће дпнета у рпку пд двадесет пет дана пд дана птвараоа ппнуда.
17. Наручилац задржава правп да пдустане пд дпделе угпвпра за предметну јавну набавку, укпликп се измене
пкплнпсти ппд кпјима је ппкренут ппступак јавне набавке, у случају пријема непдгпварајућих и неприхватљивих
ппнуда или да пдустане из билп кпг другпг разлпга.
18. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације: Кпнкурсна дпкумнтација мпже се преузети на Ппрталу Управе
за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs кап и на интернет страници ГО Барајевп www.barajevo.org.rs
19. Сва дпдатна пбјашоеоа у вези са јавнпм набавкпм кпја је предмет пвпг ппзива мпгу се дпбити пуем маила:
javne.nabavke@barajevo.org.rs или на телефпн: 011/8302115. Оспбе за кпнтакт: Јелена Стеванпвић, службеник за
јавне набавке и Сузана Вујић, дипл.екпнпмиста.
У прилпгу:
-Кпнкурсна дпкументација бр.VIII-02 404-180/2018.

2

