
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ
СУ.бр.IV – 22-14/15
Дана 19.06.2015 године
П А Н Ч Е В О

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ

Адреса наручиоца: ПАНЧЕВО, ул. Војводе Р. Путника 13-15

Интернет страница наручиоца: www.pa.vi.sud.rs.

Врста наручиоца: правосуђе

Врста поступка јавне набавке:
отворени поступак јавне набавке радова- фасадерски и изолатерски радови
на објекту Вишег суда у Панчеву,
(Грађевински радови ОРН 45000000-7)

Јавна набавка није обликована у партије.

Врста предмета: јавна набавка радова.

Критеријуми за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације: конкурсна документација је
доступна на порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет
страници наручиоца Вишег суда у Панчеву www.pa.vi.sud.rs.

Адреса и интернет адреса 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 и
привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
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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,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ, Панчево ул.Војводе
Р. Путника 13-15, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова –
фасадерски и изолатерски радови на објекту Вишег суда у Панчеву, ЈН
бр. 1.3.1./15 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 21.07.2015. године до 09,00 часова

Место, време и начин отварања понуда:
отварање понуде је јавно и одржаће се у Вишем суду у Панчеву, ул. Војводе Р.
Путника 13-15, први спрат, судница 110/1, дана 21.07.2015. године у 09,30 часова.

Лице за контакт: Марина Брашован Делић, 013/345-184,

Остале информације: uprava@pa.vi.sud.rs

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2
Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3
Закона);
4) 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);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
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да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76.
Закона, и то:

1) Финансијски капацитет:
-да је Понуђач био ликвидан (није имао блокиран рачун) у последњих 6 (шест)
месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе
за јавне набавке и интернет страни наручиоца;
-да Понуђач није пословао са губитком у последње три обрачунске године које
претходе години у којој се спроводи предметна јавна набавка (2012, 2013 и
2014);

2) Пословни капацитет:
-да је Понуђач у периоду од 2013. године до дана објављивања позива за
подношење понуда на сајту Управе за јавне набавке, извео грађевинске радове
исте или сличне предмету јавне набавке, кумулативне вредности не мање од
5.000.000,00 динара без ПДВ-а,

3) Кадровски капацитет:
-да Понуђач има најмање 1 (једно) лице -дипломираног инжењера грађевинске
струке са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410 или 411, у
радном односу са пуним радним временом на неодређено време (одговорни
извођач радова);
- да Понуђач има најмање 10 (десет) лица у радном односу на неодређено или
одређено време или ангажовано по другом правном основу (уговор о делу,
повременим и привременим пословима или сл.).

4)Технички капацитет:
- минимум 2 (два) доставна возила, носивости до 1,5 t у власништву понуђача;
-минимум 300,00 m2 грађевинске скеле у власништву понуђача;
-минимум 1 (једна) грађевинска дизалица до 200 kg носивости у власништву
понуђача.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања морају Комисији
предати оверено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

О поступку отварања понуда води се записник. Копију записника комисија
доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања
понуда.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Марина Брашован Делић, дипл.правник


