На основу члана 55, члана 57. став 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл.
Гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
интернет страница http://www.vojvodinasume.rs
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку,
за јавну набавку добара:
ПЕСТИЦИДИ 2016. год. У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, Редни број јавне набавке: 6

Предмет јавне набавке су добра: ПЕСТИЦИДИ, у отвореном поступку.
Шифра из општег речника набавке: пестициди - 24451000
Јавна набавка је обликована по партијама.
Редни број партије
НАЗИВ ПАРТИЈЕ
1

Инсектициди, фунгициди, хербициди

2

Родентициди

3

Репеленти

Опис, количина, врста, техничке и остале карактеристике предмета јавне
набавке добара дефинисани су у Конкурсној документацији.
Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка
лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а
испуњеност услова се доказује према члану 77. истог Закона, све према Упутству
за доказивање испуњености услова за учешће садржаним у конкурсној
документацији.
Критеријум за избор најповољније понуде – најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки
Републике Србије www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице Наручиоца
www. vojvodinasume.rs.
Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме» Петроварадин,
Прерадовићева 2 примљена до 09.05.2016. године, најкасније до 09,30 часова.
Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу: ЈП
«Војводинашуме» Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин
Затворене понуде се подносе поштом или лично на адресу ЈП „Војводинашуме“
Петроварадин, Прерадовићева бр. 2, са назнаком: „Не отварати“ – понуде по
позиву за подношење понуда бр. 6 за јавну набавку добара: ПЕСТИЦИДИ
2016.год., а на полеђини назначити назив понуђача, адресу и број телефона ,
односно попунити образац из конкурсне документације (Пропратни образац из
поглавља 1.6)
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 09.05.2016. године у 10,00 часова у
ЈП «Војводинашуме» у Петроварадину, Прерадовићева 2.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице може, у законом прописаном року, упутити лично
или поштом на адресу наручиоца: ул. Прерадовићева бр. 2, Петроварадин, или
на електронску адресу: sminic@vojvodinasume.rs са назнаком: Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну
набавку, редни број 6, или путем факса на број: 021/431-144. Уколико се
комуникација врши електронским путем или факсом, то се може вршити
искључиво на означену електронску адресу и број факса и искључиво у радно

време наручиоца, радним даном од 07,00 до 15,00 часова, субота и недеља су
нерадни дани.
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски
услови, у року до 25 дана од дана отварања понуда. Уговор ће бити достављен
на потпис понуђачу којем је додељен уговор, у року од 8 дана од дана стицања
Законом прописаних услова, у складу са чл. 149 став 6 Закона. Уговори ће се
додељивати по партијама.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из Законом
прописаних разлога.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
Комисији наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку
отварања понуде.
- Контакт особе
Зоран Обућина дипл.инг.шум. (стручна питања) тел.022/ 600-528
Данка Римац диол. ецц ( економска питања) тел. 022/626-440
Љиљана Башић Машановић дипл.правник 021/557-406 (правна питања)

