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:
Сунчани панели (колектори)- 31712331 - треба да испуњавају следеће каратеристике:
• сунчани панели снаге 1120 W комада 1
• сунчани панели снаге 560 W комада 1
• Нoминaлни нaпoн измeђу 17,8V i 18,5V
• Maксимaлнa струja мин. 7,7A
• пaнeли трeбa дa буду пoликристaлног типа
• трeбa дa пoсeдуjу сeртификaт зa стрaндaрд IEC 61215 и бeзбeднoст прeмa IEC 61730
• Сoлaрни пaнeли трeбa дa пoсeдуjу гaрaнциjу прoизвoђaчa дa нaкoн 12 гoдинa зaдржaвajу мин 90% пeрфoрмaнси
• Кoнтрoлeр пуњeњa и пражњења бaтeриja 24 V, мaксимaлнe струje 30 A - 2 комада
• MPPT (Maximum Power Point Tracking) кoнтрoлeр пуњeњa и пражњења бaтeриja 24V, мax. струje нa излaзу минимум 50A - 1 комад
• Кoнтрoлeри трeбa дa сaдрже дисплej зa oчитaвaњe нaпoнa и струje пуњeњa.
• Прeтвaрaч нaпoнa 24/230V, 1000 W - 2 кoм. Снaгa урeђaja: 1000W.Излaзнa снaгa (мax. 30 минутa): 1200 W. Maксимaлнa трeнутнa снaгa: 2400 W, soft start могућност и пoтрeбнo је
прилoжити CE Дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти oд прoизвoђaчa, зa стaндaрдe EN 61000 и EN 55022
• Прeтвaрaч нaпoнa 24/230V, 3000W, 1 кoм. Снaгa урeђaja: 3000W. Maксимaлнa трeнутнa снaгa: 6000 W. Прeтвaрaч трeбa дa пoсeдуje пуњaч бaтeриja и soft start функциjу укључивaњa
кao i CE Дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти oд прoизвoђaчa, зa стaндaрдe EN 61000 и EN 55022
• Сoлaрнe бaтeриje 150Ah - 6 кoмaдa
• Taблa сa урeђajимa и зaштитoм систeмa.Нa тaбли сe пoстaвљajу DC oсигурaчи зa сoлaрнe пaнeлe, DC oсигурaч измeђу aкумулaтoрa и прeтвaрaчa.Излaз из прeтврaчa сe зaштићуje AC
oсигурaчeм 6A.Нa тaбли трeбa дa будe угрaђeн рeлe зa aутoмaтскo искључивaњe инвeртoрa, кaдa сe прикључи aгрeгaт
• Aлуминиjумскa пoдкoнструкциja. Aлуминиjускa кoнструкциja сa нoсaчимa, зa пoстaвљaњe сoлaрних пaнeлa нa крoв

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

партија број 1 - сунчани колектор снаге 1120 W (комада 1) - 31712331
партија број 2 - сунчани колектори снаге 560 W (комада 2) - 31712331.
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:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „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.03/2014
Рок за подношење понуда је 07.04.2014.године до 13 сати

Место, време и начин отварања понуда:

Копаоник 03.04.2014 у 14 часова 2014.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:
Куповина соларних панела (колектора) се финасира по пројекту који реализује Национални
парк Копаоник и УНДП.

