ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО НОВИ САД

Адреса наручиоца:

НОВИ САД СУТЈЕСКА 2

Интернет страница наручиоца:

www.zelenilo.com

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Квалификациони поступак

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:

Резервни делови за теретна возила, доставна возила,, аутомобиле по партијама ОРН
34300000 делови и прибор за возила и њихове моторе, 31400000 акумулатори, примарне
ћелије и примарне батерије.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Партија 5 - Резервни делови за радне машине и тректоре
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:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца
www.zelenilo.com и на Порталу јавних набавки

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:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ЈКП
„Градско зеленило“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Сутјеска 2, са обавезном назнаком на лицу коверте: „не отварати - понуда
за ЈНКП 2-5/2014 – резервни делови- друга фаза квалификационог поступка, Партија 5 ".
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 може да поднесе понуду само уколико му је за предметну јавну набавку призната квалификациаја.
Рок за подношење понуда је: 16.06.2014. године до 10.00 часова.
Благовремене ће се сматрати све понуде које у датом року стигну на адрсу Наручиоца до 10.00 часова, без обзира на начин
достављања.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и неотворене ће се вратити понуђачу.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити дана 16.06.2014. године у 10:30 часова, у просторијама
наручиоца у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, колегијум сала.

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

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је предати Комисији за
јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда,
издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну
карту на увид.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од
дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Предраг Остојин, телефон 021/2100-268 , e-mail:
javne.nabavke@zelenilo.com

Остале информације:
Понуда мора бити састављена на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

