ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН

Адреса наручиоца:

Петроварадин, Прерадовићева 2

Интернет страница наручиоца:

www.vojvodinasume.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:

ДЕЧИЈИ-НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ У 2015. ГОД.
Назив и ознака из ОРН:
-играчке-37520000;
-слаткиши-15842300;

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

Предмет јавне набавке је обликован у шест партија.
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:

Економски најповољнија понуда.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије
www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца www.vojvodinasume.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:
Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме» Петроварадин, Прерадовићева 2 примљена
до 24.11.2015.године, најкасније до 09,30 часова. Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају
лично на адресу:
ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин Понуда/е које нису примљене код наручиоца
до 24.11.2015. године, до 09,30 часова, поштом или лично достављене, сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су
неблаговремено поднете.
Понуђач може да поднесе само једну понуду за одређену партију.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен у тачки 5.4. ове конкурсне документације.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 24.11.2015. године у 10:00 часова, у дирекцији ЈП
"Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Присутни представници Понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији
Наручиоца поднети пуномоћ Понђача за учешће у поступку отварања понуда (осим уколико
отварању понуда присуствују законски заступник понуђача у ком случају пуномоћ није
потребна).

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Слободанка Јелачић, дипл.ек. -председник комисије-025 463 111
Бранкица Јакшић, дипл.правник - 021 431 144

