На основу члана 55, члана 57.став 2.и члана 60.Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15)
ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
www.vojvodinasume.rs
оглашава
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара:
-

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ 2017. год. (Редни број јавне набавке: 85/17)

Предмет јавне набавке су добра: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ
2017. ГОД. у отвореном поступку јавне набавке.
Предмет јавне је обликован по партијама:
Ред.бр.
партије

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ 2017.ГОД.

1.
2.
3.
4.

Потрошни материјал за машинску радионицу: лепила, силикони, пасте,
клингерит, пуцвал и сл.
Потрошни материјал за сечење, брушење и заваривање
Браварски материјал (браве, катанци, кључеви, шарке и др.)
Ексери

5.

Вијчана роба: вијци, навртке и подлошке

6.

Материјал за аутогено заваривање

Назив и ознака из општег речника набавке:
- средства за лепљење – 24911200
- крпе за чишћење – 39525800
- материјал за заваривање – 44315200
- ексери – 44192200
- браве, кључеви и шарке – 44520000
- навртке – 44531600
- подлошке – 44532200
Опис, врста 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. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова
се доказује према члану 77. истог Закона, све према Упутству за доказивање
испуњености услова за учешће,садржаним у конкурсној документацији.

Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке и на
интернет страници наручиоца: htpp://www.vojvodinasume.rs.
Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин,
Прерадовићева бр. 2, примљена до 06.11.2017. године, најкасније до 09,30 часова.
Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:
ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева бр.2.
Понуде морају бити поднете у затвореним ковертама, са назнаком на коверти,
према пропратном обрасцу 1.6. који се налази у прилогу Конкурсне документације.
Понуде које нису примљене код наручиоца до 06.11.2017. године, do 09,30
часова, поштом или лично достављене, сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су
неблаговремено поднете.
Садржина понуде и обавезни прилози уз понуду, дефинисани су у конкурсној
документацији. Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу
конкурсне документације.
Јавно отварање благовремено поднетих понуда спровешће се у просторијама
ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева бр. 2, дана 06.11.2017.
године у 10,00 часова.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз приложено
писмено овлашћење.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет)
дана пре истека рока за достављање понуда, уз писмено обраћање на адресу
наручиоца: ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева бр. 2, или на
електронску адресу (истовремено):
sminic@vojvodinasume.rs; miloje.cirovic@banatsume.rs; olivera.popov@banatsume.rs,
kristina.balnozan@banatsume.rs , са назнаком:
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за
јавну набавку, редни број 85, или путем факса на број: 021/431-144.
Уколико се комуникација врши електронским путем, то се може вршити искључиво
на означену електронску адресу и искључиво у радно време наручиоца, радним
даном од 08,00 до 14,00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У супротном,
сматраће се да је наручилац исто примио првог наредног радног дана, у радно
време, у односу на шта ће се посматрати благовременост захтева.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року не дужем од 25 дана од дана
отварања понуда.
Уговор ће бити достављен у року од 8 дана од дана стицања Законом прописаних
услова у складу са чл.149. став 6. ЗЈН.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке, уколико установи
да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације, односно из
других Законом прописаних разлога.
ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ:
Информације у вези са јавном набавком се могу добити сваког радног дана у
периоду од 08 -14 часова.
Особе за контакт:
Радован Марић, дипл.инж.шум. – тел. 063/514-613 (техничка питања);
Оливера Попов, дипл.ек. – тел. 013/342-899 (економска питања);
Криситна Балножан, маст.правник - 013/342-899 (правна питања).

