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:
-

КУКУРУЗ 2020. год. (за потребе ШГ „Банат“ Панчево) - по партијама (ред. број 25)

Предмет јавне набавке су добра: КУКУРУЗ 2020. год.
(за потребе ШГ „Банат“ Панчево), у отвореном поступку.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- кукуруз – 03211200
Предмет јавне набавке је обликован у више партија, према следећем:
КУКУРУЗ 2020.
Редни број
партије

Кукуруз у клипу

Количина
(кг)

1.

Кукуруз у клипу - ШУ „Вршац“, Стовариште

50.000

2.

Кукуруз у клипу - „Драгићев хат“ Дубовац

40.000

- 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 са Портала јавних набавки и сајта
наручиоца.
- Понуда за учествовање у поступку јавне набавке се може поднети до 06.04.2020. године,
до 09,30 часова.
- Затворене понуде се подносе поштом или лично на адресу: ЈП “Војводинашуме”
ШГ''Банат'' Панчево, Максима Горког 24, 26000 Панчево. , са назнаком: „Не отварати,
позив за подношење понуда бр. 25: КУКУРУЗ 2020. год. (за потребе ШГ „Банат“
Панчево), Партија/е бр. _________, а на полеђини назначити назив понуђача, адресу и број

тел/факса.
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 седишту наручиоца, на
горе наведеној адреси. Датум и сат јавног отварања понуда је 06.04.2020. год. у 10,00
часова и исти је наведен и у конкурсној документацији. 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 у року од три дана од дана њеног
доношења на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
- Уговор ће бити достављен изабраном понуђачу у року од 8 дана од дана стицања
Законом прописаних услова, у складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама.
- Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из Законом прописаних
разлога.
- Додатне информације о наведеној јавној набавци могу се добити сваког радног дана у
времену од 07,00 до 15,00 часова.
Особе за контакт:
Јадранка Вујић, дипл.инж.шум.- тел. 013/342-899 (за техничка питања)
Оливера Попов, дипл.ецц. – тел. 013/342-899 (за економска питања)
Андријана Бољанац, дипл.правник - тел. 013/342-899 (за правна питања)

