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:
Јавна набавка мале вредности за набавку једног квад возила (четвороточкаша или АТВ - all terrain vehicle) -34113200 - за потребе чуварске
службе Јавног предузећа национални парк Копаоник с циљем коришћења поменутог возила за обилазак националног парка односно кретања
по терену ван главних путева. Возило мора да поседује следеће карактеристике:
1. бензински мотор снаге минимум 650 цм3, максимално 15 kW ( најмање стандарада EURO 2)
2. независно задње вешање
3. погон на сва четири точка и могућност избора погонских точкова (предњи или задњи)
4. гуме намењене за кретање у отежаним теренским условима
5. диск кочнице на предњим и задњим точковима
6. штитнике за руке на управњачу
7. предњи и задњи браник за заштиту од високог жбуња
8. чекрк или витло као део опреме
9. гаратни рок од мимимум 24 месеци
10. да је оцарињено
11. да је извршена EC хомологaција
12. и да буде намењено за две особе (седење по принципу једна особе иза иза друге особе)

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:

најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Лично у Управи Јавног предузећа Националног парка Копаоник
www.npkopaonik.com
www.portal.ujn.gov.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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Поштом на адресу: Јавно предузеће "Национални парк Копаоник", 36354 Копаоник
са назнаком за Јавну набавку мале вредности бр.1835/13
Рок за подношење понуда је 09.12.2013.године до 13 сати

Место, време и начин отварања понуда:

Копаоник 09.12.2013 у 14 часова 2013.године - комисијско отварање

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

Достављено овлашћење од стране понуђача који учествују у јавној набавци мале вредности.
Овлашћење се доставња минимим један дан пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

8 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Шумарац Предраг
064 824 09 47

Остале информације:

