На основу члана 55, члана 57. став 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник
РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
интернет страница http://www.vojvodinasume.rs
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку, за јавну набавку добара:
-

Заштитна одећа 2019. год. (II) –
(број 98)

Предмет јавне набавке су добра: заштитна одећа
Назив и ознака из општег речника набавке:
- разна одећа за спољне услове - 18230000
Јавна набавка је обликована у више партија, према следећем:
Ред.
број
партије

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

1.

Кишна одела и кабанице

2.

ПВЦ одело за рад са хремијским зашт.сред.

3.

Грудњаци са и /или без рукава

4.

Одећа за рибочуваре

5.

Штрикане капе

6.

Униформе за угоститељске раднике и рад у хладњачи

- Опис, количина, врста, техничке и остале карактеристике предмета јавне набавке добара
дефинисани су у Конкурсној документацији.
- Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована домаћа и страна ,
правна и физичка лица, која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност ових услова понуђачи доказују у складу са чланом 77. истог Закона,
достављањем доказа на начин и у форми према упутствима наручиоца садржаним у
конкурсној документацији и овом позиву.
- Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
- Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и на сајту
наручиоца.
- Понуда за учествовање у поступку јавне набавке се може поднети до 14.01.2020. год.
до 09:30 часова.

Отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за
подношење понуда, дана 14.01.2020. год. у 10,00 часова, у просторијама ЈП
„Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2.
- Затворене понуде се подносе поштом, или лично на адресу:
ЈП “Војводинашуме”, 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2, са назнаком:
„Не отварати, понуда по позиву за подношење понуда бр. 98: ЗАШТИТНА ОДЕЋА
2019. год. (II), Парија/е бр. _________, а на полеђини назначити назив понуђача, адресу и
број тел/факса, или залепити и попунити пропратни образац из конкурсне документације.
- Садржина понуде и обавезни прилози уз понуду, дефинисани су у конкурсној
документацији.
- Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу конкурсне
документације.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја
овлашћења предати Комисији пре почетка отварања понуда.
- Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року не дужем од 25 дана од дана јавног
отварања понуда. Одлука о додели уговора објавиће се на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.
- Достављање Уговора у року од 8 дана од дана стицања законом прописаних услова, у
складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити лично или поштом на адресу наручиоца: ул.
Прерадовићева бр. 2, Петроварадин, или истовремено на две електронске адресе: :
predrag.tasic@vojvodinasume.rs и sminic@vojvodinasume.rs са назнаком: Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку,
редни број 98/19, или путем факса на број: 021/431-144.
- Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из Законом прописаних
разлога.
- Додатне информација о наведеној јавној набавци могу се добити сваког радног дана у
времену од 07:00 до 15:00 часова.
- Особе за контакт:
Предраг Тасић, инж.заш.на раду. (стручна питања) - тел. 021/ 431-144;
Наташа Мирић, екон.. (економска питања) - тел. 021/431-144;
Вања Алавања-Ђорђевић, дипл.правник (правна питања) – тел. 021/557-406.

