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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Подаци о наручиоцу:
ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица (у даљем тексту: Наручилац)
позива понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом
документацијом, ради закључења уговора о набавци услуга: “Услуге изнајмљивања
пољопривредне машине са руковаоцем“ у складу са одредбама чл. 27. став 1. тачка
1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), односно у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама које прописују да се одредбе Закона не
примењују на набавку добара, услуга и спровођења конкурса за дизајн, чија је
процењена врадност мања од 1.000.000 динара и набавку радова чија је процењена
вредност мања од 3.000.000 динара
Ознака из општег речника набавке (ознака CPV) – 77111000 - Услуге изнајмљивања
пољоприврене машине, са руковаоцем.
2. Подношење понуда: Понуде се припремају и подносе путем електронске поште - email-ом pravno@npfruskagora.rs односно pravnofruskagora@gmail.com .
Понуда мора да садржи: јединичне цене без/са ПДВ-а, и укупну цену без/са ПДВом, рок важења понуде и рок извршења услуге.
Понуђач мора да попуни и потпише образац понуде.
Рок за подношење понуда је 10.11.2020. године до 10 часова.
3. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда која се одређује
на основу критеријума понуђене цене без ПДВ-а. Најнижа понуђена цена –
максимално 100 пондера. Бодовање се врши по формули (А/Б)x100, где је А –
најнижа понуђена цена, Б - понуђена цена понуђача чија се понуда разматра. У
случају да два или више понуђача имају исти број пондера, уговор ће бити додељен
оном понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуге.
4. Квалитет и садржај услуга
Услуге које су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће
техничке захтеве из обрасца понуде.
5. Валута
Цена мора бити исказана у динарима, без и са ПДВ-ом (уколико је понуђач у систему
ПДВ-а).
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6. Рок за доношење одлуке о додели уговора је најдуже пет дана од дана отварања
понуда.
7. Контакт особа: Гордана Мутлак, службеник за јавне набавке; адреса ел. поште:
gordanam@npfruskagora.rs , сваким радним даном (од понедељка до петка) у периоду
од 08:00 до 14:00 часова.
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