Број: 013.4-9365/2-1
Датум: 14.10.2013.
На основу члана 55. Став 1. Тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012)
ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад,
Нови Сад, Сутјеска 2
Објављује
ПОЗИВ
За прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара
Назив, адреса
наручиоца

и

интернет

страница

ЈКП Градско зеленило Нови Сад
Нови Сад, Сутјеска 2
www.zelenilo.com

Врста наручиоца

Јавно предузеће-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке

отворени поступак

Врста предмета јавне набавке

добра

Опис предмета набавке, назив и ознака из
општег речника набакве

Садни материјал - Саднице – према општем
речнику набавке 03451100

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет набавке није обликован у више партија.
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
У случају да ће извршење јавне нбавке делимично поверити подизвођачу, понуђач је дужан да
наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор између достављених понуда спровешће се применом критеријума економски најповољнија
понуда.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца www.zelenilo.com
Адреса и интернет адреса 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:
Министарство финансија и привреде, Кнеза Милоша 20, Београд, www.mfp.gov.rs
Пореска управа Централа, Све Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развјоја и заштите животне средине

Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, Београд, www.sepa.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26,
Београд, www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада семогу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, Београд,
www.minrzs.gov.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, са обавезном
назнаком на лицу коверте: „не отварати-понуда за ЈНОП 6/2013 – Садни материјал", поштом или
лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број
телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за контакт.
Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације,
јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исту
потпише и овери.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца тј, 13.11.2013. до 09,30 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до
13.11.2013. године, до 09,30 часова.
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговремене.
Место, време и начин отварања понуда:
Понуде ће се отварати јавно, по истеку рока за подношење понуда дана 13.11.2013. године у 10,00
часова. Отварање ће се обавити у просторијама наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад,
Нови Сад, Сутјеска 2, колегијум сала. Записник о отварању доставиће се понуђачима у року од три
дана од дана окончања поступка отварања понуда.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања активно могу учествовати овлашћени представници понуђача, који су дужни
да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења пуномоћја Комисији за јавну набавку.
Рок за доношење одлуке
Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног
отварања понуда.
Наручилац задржава право да:
- додели уговор једном понуђачу зависно од повољности понуде
- обустави поступак јавне набавке:
» уколико нису испуњени услови за доделу уговора,
» из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвите у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понаваљати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
Лицa за контакт
Љиљана Совиљ, Данијела Андрић телефон 021-21-00-268, Е-mail: javne.nabavke@zelenilo.com

