ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Зоолошки врт"

Адреса наручиоца:

ул. Вука Бојовића бб, 35.000 Јагодина

Интернет страница наручиоца:

www.zoovrtjagodina.rs

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:

Трошкови текућег одржавања (грађевински материјал, молерски, гвожђе и
електро-материјал); Ознака из ОРН: 4411000-грађевински материјали, 44800000-боје,
лакови, смоле, 44170000-плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинским материјалом,
31680000-електрични материјал и прибор

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

4 (четири)
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

не
У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

не
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

не

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

не

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

не
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:

електронски, и то:
1. са Портала јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs),
2. са Интернет странице Наручиоца (www.zoovrtjagodina.rs)
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:
1. Министарство финансија и привреде Републике Србије, ул Саве Мишковића 3-5,
Београд (www.poreskauprava.gov.rs),
2.Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановић, 27а, Београд
(www.sepa.gov.rs),
3. Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, ул. Немањина
22.26, Београд (www.merz.gov.rs),
4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина
(www.mirzs.gov.rs)

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу Наручиоца до
25.05.2017. године до 10,00 часова на адресу ЈП "Зоолошки врт", улица Вука Бојовића бб,
35.00 Јагодина

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда биће одржано 25.05.2017. године у 10,30 часова на адреси ЈП "
Зоолошки врт" Јагодина, улица Вука Бојовића бб, 35.000 Јагодина, управна зграда.

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

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна или
физичка лица која испуњавају услове из члана 75.и 76. Закона о јавним
набавкама, а испуњеност услова се доказује према члану 77. истог
Закона, све према Упутству за доказивање испуњености услова за
учешће садржаним у конкурсној документацији

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

8-10 дана од дана отварања понуда

Владан Обрадовић, 035/244-728;
zoovrtjagodina@gmail.com

