ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац

Адреса наручиоца:

ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

www.tоplifikacija.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:

Услуге: медијске услуге, ОРН 79416000 - услуге у области односа са јавношћу, ЈН МВ
1.2.31/2015

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
5 партија:
- Партија 1 – медијско праћење рада наручиоца од стране комерцијалног пружаоца медијске услуге емитовања телевизијског програма - жељена зона покривања подручје региона, 79416000 - услуге у области односа са јавношћу - процењена вредност ове партије износи
250.000,00 динара без ПДВ-а// - Партија 2 – медијско праћење рада наручиоца од стране комерцијалног пружаоца медијске услуге емитовања телевизијског програма - жељена зона покривања локално подручје, 79416000 - услуге у области односа са јавношћу – процењена
вредност ове партије износи 200.000,00 динара без ПДВ-а // Партија 3 – медијско праћење рада наручиоца од стране комерцијалног пружаоца медијске услуге радија- жељена зона покривања подручје региона 79416000 - услуге у области односа са јавношћу – процењена
вредност ове партије износи 150.000,00 динара без ПДВ-а // - Партија 4 - медијско праћење рада наручиоца од стране штампаног јавног гласила регионалног карактера, 79416000 - услуге у области односа са јавношћу – процењена вредност ове партије износи 200.000,00 динара
без ПДВ-а, //Партија 5 – медијско праћење рада наручиоца од стране штампаног јавног гласила републичког карактера, 79416000 - услуге у области односа са јавношћу – процењена вредност ове партије износи 150.000,00 динара без ПДВ-а

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:

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а елементи
критеријума за вредновање понуда за Партију 2 су:
1. Цена - 20 пондера
2. Жељена зона покривања - 40 пондера
3. Број сати информативног програма у недељном програмском садржају - 40 пондера
су:

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације:
- у просторијама ЈП «Топлификација» Пожаревац, радним данима од 10:00 до 14:00 часова, до дана и часа истека рока
за подношење понуда
- са портала јавних набавки и
- на интернет адреси наручиоца www.tоplifiкаcijа.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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији
(затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН МВ 1.2.31/2015 „Медијске услуге“ Партија 2 -Медијско праћење рада наручиоца од стране комерцијалног
пружаоца медијске услуге емитовања телевизијског програма - жељена зона покривања локално подручје (не отварати) на адресу:
ЈП “Топлификација“ Пожаревац - Комисија за јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2. Понуђач је дужан
да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за подношење понуда је 27. јул 2015. године до 10,00 часова.
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,00-15,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити 27. јула 2015. године у 11,30 часова, у просторијама ЈП
“Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац,
канцеларија бр. 31 (сала за састанке - IV спрат) уз присуство овлашћених представника
заинтересованих понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и
активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити
заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као
општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав
легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави
наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

Рок за доношење одлуке:

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од
10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Особа за контакт је Наташа Ликар, е-пошта: natasa@toplifikacija.rs,
телефон 012/525-739, у периоду од 10,00-14,00 часова.

Остале информације:
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама понуђач доказује документима из члана 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“, бр. 29/13 и 104/13), који могу бити у неовереним фотокопијама. Испуњеност додатних услова из члана 76.
Закона доказује се путем јавних исправа и на начин одређен конкурсном документацијом.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује
испуњеност обавезних услова с тим што има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру
понуђача.
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин одређен
конкурсном документацијом.

