ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

Установа "Резервати природе" Зрењанин
Војводе Петра Бојовића 2
23000 Зрењанин

Интернет страница наручиоца:

www.rezervatiprirode.com

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:

Набавка Чамца за чуварску службу
ОРН 34520000

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:
/

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:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од
понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити
жребом.
Жреб ће отпочети тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље
са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду.
Затим ће један од овлашћених представника понуђача (по избору присутних представника понуђача) из
посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и
понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал ЈН, лично на адреси наручиоца (улица Војводе Петра Бојовића број 2, Зрењанин),
путем maila: rezervatiprirodezr@gmail.com, или са интернет странице:
www.rezervatiprirode.com

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:
/

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач доставља понуду непосредно или путем поште у једном збирном затвореном омоту (коверти или
кутији), затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
Понуду доставити на адресу: Установа „Резервати природе“ Зрењанин, 23000 Зрењанин, Војводе петра Бојовића
2, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЧАМАЦ ЗА ЧУВАРСКУ СЛУЖБУ - ЈНМВ БРОЈ V-2-28/2019
1.1.3. – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини омота навести назив, адресу, телефон понуђача и особу за контакт.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од
10 (десет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до
11.07.2019.г. до 12 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда
11.07.2019. године у 12:15 часова, у просторијама Установе „Резервати природе“ Зрењанин,
Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица у својству јавности, а
понуђача могу заступати, активно учествовати у поступку отварања, законски заступници, као
и овлашћени представници понуђача који комисији за јавну набавку доставе уредно
писмено овлашћење (пожељно на меморандуму) потисано и оверено, за активно учешће у
поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Осам дана од дана отварања понуда, односно 19.07.2019.
године

Лице за контакт:

Ивана Бјелетић

Остале информације:

