ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈП „Национални парк Фрушка гора“

Адреса наручиоца:

Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,

Интернет страница наручиоца:

www.npfruskagora.co.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:

Услуге текућег одржавања објеката
ОРН: 50700000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више 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:
Оквирни споразум са једним понуђачем, на годину дана

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:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
- На интернет страници www.npfruskagora.co.rs
- На порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
www.sepa.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
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 8 дана, од дана када је позив понуђачима објављен на порталу Управе за јавне набавке,
односно 21.03.2019. године. Понуда мора стићи у писарницу наручиоца, на адресу ЈП “Национални
парк Фрушка гора“ Змајев трг 1. Сремска Каменица, најкасније до 09:00 часова, 21.03.2019. године.
Понуду доставити у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: понуда за набавку бр. 2-7/19 набавка услуга одржавања објеката- 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 понуда:

Понуде се отварају јавно, комисијски, истог дана када истиче рок за предају понуда, са
почетком у 10,00 часова. Место отварања понуда је Дирекција ЈП “Национални парк Фрушка
гора“, Змајев трг 1., Сремска Каменица, просторије библиотеке на првом спрату.
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 представници 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 донети у року од
10 дана, од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Дарко Сурла, председник комисије

Остале информације:
-

