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Република Србија
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Дана: 31.01.2018 године
Дел.Бр.404- 5/2018
Ев.бр. ЈНМВ-у-1.2.1/2018
Власотинце
На основу чланова 6, 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12), упућујемо
П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 16210 ВЛАСОТИНЦЕ, УЛ. ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР. 12
ВРСТА НАРУЧИОЦА: јединица ЛОКАЛНе САМОУПРАВе
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак мале вредности
ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуга
Oпис предмета набавке: „Услуге по пројекту социјалне заштите“Власотинце
назив и ознака из општег речника набавке : 85310000-услуге социјалне заштите.
,ПРЕДМЕТ ЈЕ ОБЛИКОВАН У 4 ПАРТИЈЕ.
- За партију 1 - Услуга ,,Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју,,
- За партију 2 - Услуга ,,Дневни боравак за децу и младе са сметњама у
развоју,,
- За партију 3 - Услуга ,,Помоћ у кући за старе,,
- За партију 4 - Услуга „Становање уз подршку за особе са инвалидидетом
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Избор
најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Елементи критеријума за вредновање понуда су:
1. Цена - 40 пондера
2. Број и квалитет ангажованих кадрова - 50 пондера
3. Рок плаћања - 10 пондера
НАЧИН преузимањА конкурсне документације. конкурсна документација се може
преузети на следећи начин:

у просторијама Општинске управе Општине Власотинце, канцеларија бр.35,
Власотинце, улица Трг ослобођења бр. 12., радним данима од 08:00 до 14:00 часова,

са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs
начин подношења понуде И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ :
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Општина Власотинце,
ул. Трг ослобођења бр. 12., 16210 Власотинце.
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом
отварања понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга- Услуге по пројекту социјалне
заштите“Власотинце,ЈНМВ. БР.у- /2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.за партију(навести ).
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На полеђини коверте или кутији навести: назив понуђача, адресу, телефон, име и
презиме овлашћеног лица за контакт.
Обавезно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно
навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у
заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом и неће се разматрати.
Све неблаговремене понуде вратиће се неотворене понуђачу са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Рок за подношење понуда је 09.02.2018. године до 12:00 часова.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
место, Време и НАЧИН отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се дана 09.02.2018. године у 13.00 часова, у
просторијама Општинске управе опшТине Власотинце, улица Трг ослобођења бр.
12. у Власотинцу.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно
учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка
отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена
овлашћења (пуномоћја).
Рок ЗА ДОНОШЕЊЕ одлукЕ:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.
ЛИЦЕ за контакт:
Информације у вези са јавном набавком ЈНмв-у-1.2.1/2018, могу се добити сваког
радног дана у периоду од 8-14 часова на телефон 063/1128397,Весела Ранђеловић
,vesela.r@vlasotinceorg.rs
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