ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:
ЈП“Национални парк Фрушка гора“
Адреса наручиоца:
Сремска Каменица, Змајев трг бр. 1
Интернет страница наручиоца:
www.npfruskagora.co.rs
Врста наручиоца:
Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
Предмет јавне набавке:
Услуге на гајењу шума и расадничкој производњи, према Плану газдовања шумама за
2014. годину, по партијама.
Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Назив и ознака из општег речника набавке:
-

77231000 – Услуге управљања у шумарству
77231800 – Услуге управљања шумским расадницима

Број партија, уколико је јавна набавка обликована у више партија:
Јавна набавка је обликована у 16 партија:
-

Партија 1.: РЈ“СРЕМСКА КАМЕНИЦА“
Партија 2.: РЈ“БЕОЧИН“
Партија 2.: РЈ“ВРДНИК“
Партија 3.: РЈ“ЛЕЖИМИР“
Партија 4.: РЈ“ЕРДЕВИК“

-

Партија 6.: шуме манастира Гргетег
Партија 7.: шуме манастира Хопово
Партија 8.: шуме манастира Велика Ремета
Партија 9.: шуме манастира Крушедол
Партија 10.: шуме манастира Ново Хопово
Партија 11.: шуме манастира Бешеново
Партија 12.: шуме манастира Јазак
Партија 13.: шуме манастира Мала Ремета
Партија 14.: шуме манастира Ђипша
Партија 15.: шуме Црквене општине Бингула
Партија 16.: расадничка производња расадници РЈ Беочин и РЈ Врдник

Врста предмета:
Услуге
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети:
- Лично у просторијама Дирекције ЈП“Национални парк Фрушка гора“
Сремска Каменица, Змајев трг 1., сваким радним даном од 8 до 14 часова
- На интернет страници www.npfruskagora.co.rs
- На порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
- По захтеву конкурсна документација може бити достављена поштом на
адресу подносиоца захтева
Начин подношења понуде и рок:
Понуду понуђачи достављају у писаном облику. Понуда се саставља тако што
понуђач уписује тражене податке у обрасцу конкурсне документације и оверава
печатом и потписом. Рок за достављање понуда је 30 дана, од дана када је позив
понуђачима објављен на порталу Управе за јавне набавке, односно
17.02.2014.године. Понуда мора стићи у писарницу наручиоца, на адресу
ЈП“Национални парк Фрушка гора“ Змајев трг 1. Сремска Каменица,
најкасније до 12:00 часова 17.02.2014. године. Понуду доставити у затвореној
коверти, овереној печатом, са назнаком: понуда за набавку бр. 2-1/2014, услуге на
гајењу шума и расадничкој производњи, партија_____-не отварај“, а на полеђини
пуну адресу Понуђача, особу за контакт и њен број телефона. Понуда са варијантама
није дозвољена, биће одбијена као неисправна. Понуђач је дужан да наведе списак
свих подизвођача који ће бити ангажовани.
Место, време и начин отварања понуде:
Понуде се отварају јавно, комисијски, истог дана када истиче рок за предају
понуда, 17.02.2014.године, са почетком у 12,15 часова. Место отварања понуда је
Дирекција ЈП“Национални парк Фрушка гора“, Змајев трг 1., канцеларија
помоћника директора за заједничке службе.
Неблаговремене понуде биће враћене понуђачима неотворене. О отварању понуда
Комисија води записник, који потписују чланови комисије и присутни
представници понуђача, који преузимају примерак записника. Понуђачима који
нису учествовали у поступку, Записник ће бити достављен у року од 3 дана од дана
отварања понуда.
Услови под којима представниици понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача су обавезни да пре отварања понуда комисији предају
своја овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлуку о додели уговора Наручилац ће извршити у оквирном року од 15 дана, од
дана отварања понуда.

Лице за контакт:
Гордана Мутлак, службеник за јавне набавке и, ради обиласка терена, места
извршења услуга по радним јединицама, контакти се могу обављати:
- РЈ ''Сремска Каменица''
- 021/463-769, контакт особа дипл.инж.шум. Војислав Брњашевић,
- РЈ ''Беочин''
- 021/871-599, контакт особа дипл.инж.шум. Влајко Брњашевић,
- РЈ ''Врдник''
- 022/465-114, контакт особа дипл.инж. шум. Константин Плужаревић,
- РЈ ''Лежимир''
- 022/663-009, контакт особа дипл.инж.шум. Мирослав Живановић,
- РЈ ''Ердевик''
- 022/752-819, контакт особа дипл.инж.шум. Мирослав Јаковачки.

