ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Ј.К.П. Новосадска топлана

Адреса наручиоца:

Владимира Николића 1

Интернет страница наручиоца: www.nstoplana.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Квалификациони поступак

Врста предмета:

Радови

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:

Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији,грађевински радови-45000000.

Опис потребе наручиоца у случају конкурентног дијалога:

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је квалификација резервисана за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају подношења електронске пријаве - основни подаци о информационом систему
наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:

У случају квалификационог поступка - рок за који се кандидатима признаје квалификација:
Квалификација се признаје на период од четири године.

Услови за признавање квалификације у квалификационом поступку:
Поред обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,потребно је да испуњава и следеће додатне услове
за учешће:
1.да располаже неопходним пословним капацитетом и то да:
• да је у претходне три године самостално,као члан групе понуђача или као подизвођач извршио радове на
унутрашњем уређењу објеката, текућем одржавању (занатски радови), адаптацији или доградњи објеката –
минимално 3 референце
2.да располаже довољним кадровским капацитетом и то да има:
• најмање 1 запослено/ангажовано лице - грађевински инжењер са важећом лиценцом за извођење радова
410, 411, или одговарајућом лиценцом која покрива област предметних радова
- најмање 1 запослено/ангажовано лице- грађевински инжењер са важећом лиценцом за извођење радова
310, 311, или одговарајућом лиценцом која покрива област предметних радова
• најмање 4 запослена/ангажована лица - грађевински радници КВ или ССС - зидари, молери, водоинсталатери

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Начин преузимања конкурсне документације је на Порталу јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца www.nstoplana.rs

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити и
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Пореске обавезе: Министарство финансија -Пореска управа,Саве Машковића 3-5,Београд;
www.poreskauprava.gov.rs,телефон 011/333-08-01
Пореске обавезе: Градска пореска управа,Булевар Михајла Пупина 3,21000 Нови Сад;
www.novisad.rs/gradska-poreska-uprava,телефон 021/4871-751
Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине,Немањина 22-26,Београд;
www.mpzzs.gov.rs
Заштита животне средине: Градска управа за заштиту животне средине,Руменачка 110,21000 Нови Сад;
www.environovisad.org.rs,телефон 021/421-109
Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад,запошљавање,борачка и социјална
питања,Немањина 22-26,Београд;www.minrzs.gov.rs

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку
отварања пријава:
Представници понуђача могу присуствовати отварању пријава са овлашћењем.

Начин подношења пријава и рок за подношење пријава:

Понуђачи подносе пријаву препорученом пошиљкомили лично на адресу наручиоца:ЈКП
Новосадска топлана,21000 Нови Сад,Владимира Николића 1 са назнаком:Пријава за прву
фазу квалификационог поступка број 3-1/18-НЕ ОТВАРАТИ".
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана од када је позив за подношење пријава
објављен на Порталу јавних набавки.
Пријава се сматра благовременом ако је поднета наручиоцу до 16.03.2018.године до 09
часова.
Место, време и начин отварања пријава:
Отварање пријава ће бити јавно одмах по истеку рока за подношење пријава,истог дана у 12
часова,на адреси наручиоца.

Рок за доношење одлуке:

25 дана од отварања пријава

Лице за контакт:

Бранислав Трамошљанин,021/4881-158,e mail:
branislav.tramosljanin@nstoplana.rs

Остале информације:

