ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће Национални парк Копаоник

Адреса наручиоца:

36354 Копаоник

Интернет страница наручиоца:

www.npkopaonik.com

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:

Предмет јавне набавке су ддобра - део униформе за Јавно предузеће Национални парк
Копаоник.
За партију број 1: добра - Теренске, заштитне обуће (дубоке ципеле) –18830000
За партију број 2: добра - Теренске,заштитне обуће (плитке ципеле) –18830000
Партија број 3 : добра - Џемпери са закопчавањем - 18235200
Партију број 4: добра - Теренске,заштитне обуће(полу дубоке) –18830000

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

4
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:

Најниже понућена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на порталу управе за јавне набавке
http://www.ujn.gov.rs/ као и на сајту Јавног предузећа Национални парк Копаоник
www.npkopaonik.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:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.12.2015.
године до 13 часова на адресу Јавно предузеће Национални парк Копаоник 36354 Копаоник.

Место, време и начин отварања понуда:

Комисијско отварање приспелих понуда је 18.12.20145 године у просторијама Јавног
предузећа Национални парк Копаоник у 13 часова и 30 минута.

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

Поднет писмени захтев најмање два дана пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

десет дана од од дана доношења Извештаја о стручној
оцени понуда

Лице за контакт:

Шумарац Предраг

Остале информације:

