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 је гориво у следећим количинама и врстама:
• Euro Premium BMB 95 у количини од око 4.000 литара
• Euro Dizel у количини од око 6.000 литара
• Autogas у количини од око 23.000 литара.
Снабдевач мора да обезбеди могућност преузимања горива путем компанијских (дебитних) картица
са ограничењем преузимања горива за сваку картицу. Наручилац ће након спроведеног поступка
јавне набавке мале вредности одредити месечне лимите потрошње као и тип горива који могу да се
преузимају компанијским картицама. Гориво би се преузимало на пумпама у Рашки и Брусу.

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:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“ тј. на основу најниже укупне понуђене цена за тражену количину свих типова горива
са 4 стране конкурсне документације.

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 14.04.2014.године до 13 сати

Место, време и начин отварања понуда:

Копаоник 14.04.2014 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:

