ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "ВОЈВОДИНАШУМЕ"

Адреса наручиоца:

Прерадовићева 2 Петроварадин

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 2016.ГОДИНЕ
Назив 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 и то:
ПАРТИЈА БР. 1 Узраст деце од 0-1 год.
ПАРТИЈА БР. 3 Узраст деце од 3-4 год.
ПАРТИЈА БР. 2 Узраст деце од 1-2 год
ПАРТИЈА БР. 4 Узраст деце од 5-6 год.

ПАРТИЈА БР. 5 Узраст деце од 7-8 год.
ПАРТИЈА БР. 6 Узраст деце од 9-10 год.

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:

Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на порталу јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs и
на сајту 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 доставља у посебно запакованој коверти или кутији са назнаком:
ЈП "Војводинашуме", Прерадовићева бр.2, 21131 Петроварадин, са јасно назначеним
образцем ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДЕЧИЈИ НОВОГОДИШЊИ
ПАКЕТИЋИ, ЗА ПАРТИЈУ БР.___, _____________________________________________________
(уписати пол детета за чији узраст се подноси понуда – узорак).
Понуда за учествовање у поступку јавне набавке се може поднети до 01.12.2016. године до
09,30 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 01.12.2016. године у 10,00 часова, у седишту
наручиоца у Петроварадину,Прерадовићева бр. 2.

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

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја
овлашћења предати Комисији пре почетка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од
10 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт лице у предметном поступку:
за стручна питања: Тања Миљевић, дипл.инж.шум.
за економско-финансијска питања: Јелица Сератлић дипл.ек. и Слободанка Јелачић, дипл.ек.
за правна питања: Надежда Овцин, дипл.правник
е-маил: / tanja.miljevic@banatsume.rs; jelica.seratlic@vojvodinasume.rs; jslobodanka@sgsomobr.co.rs; sminic@vojvodinasume.rs; onadezda@sgsombor.co.rs;
телефон: 021/431-144;

