На основу члана 60. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 55. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку број: 01-1/2020 од
30.06.2020. године,



Српски православни манастир Жича
Готовац 1, 36 221 Жича
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1. Наручилац: Српски православни манастир Жича
2. Адреса: Готовац 1, 36 221 Жича.
3. Интернет страница Наручиоца: http://zica.org.rs.
4. Врста поступка: отворени поступак.
    !  "
5. Предмет $
јавне набавке:
    % .
6. Назив и ознака из општег речника набавке је:
- 45000000 - Грађевински радови
- 45112000-5 –радови на ископавању и одношењу земље
- 45111230-9- радови на стабилизацији терена
- 45232451-8 – радови на одводњавању и површински радови
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7. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда је '  ( ) 
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Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове. Уколико ни
након примене горе наведених "резервних елемената критеријума" није могуће донети
одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок за извођење радова и исти гарнтни
рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно у присуству понуђача и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима који су исте величине и боје, те
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу
чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о извлачења путем жреба.
9. Oбилазак локације и увид у пројектно техничку документацију је обавезан и могућ уз
претходну најаву на и-мејл: manastir@zica.org.rs или факс 034/5416 030, најкасније 10
дана пре истека рока за подношење понуда, у периоду од 10 до 14 часова.
10. Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту
:http://ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на Интернет страници Наручиоца,

односно Интернет адреси www.zica.org.rs. или непосредно код Наручиоца, Готовац 1,
36221 Жича, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова. Приликом непосредног
преузимања конкурсне документације подноси се пуномоћје за преузимање конкурсне
документације, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
11. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт.
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: Српски православни манастир Жича,
Готовац 1, 36 221
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Жича, са назнаком:

$
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& Благовремена понуда је
понуда која је поднета код Наручиоца у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. У случају да последњи дан рока
пада у нерадни дан, рок се помера на први наредни радни дан, тако да ће се благовременом
понудом сматрати она понуда која је поднета Наручиоцу најкасније до односно која је
поднета Наручиоцу најкасније до 11:30 часова, дана 20. августа 2020. године.
13. Поднете понуде биће јавно отворене од стране комисије.
Јавно отварање
понуда извршиће

 "   
се последњег дана рока за подношење понуда, тј. дана & 
&
часова, у просторијама манастира Жиче, Готовац 1, 36 221 Жича.
14. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који
Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у
поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена).
15. Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана
јавног отварања понуда.
16. Лице за контакт: сестра Нектарија, електронска адреса:manastir@zica.org.rs.

