ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈП "Србијашуме" Београд
ШГ "ПИРОТ" Пирот

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина 113, Београд
Српских владара 6, Пирот

Интернет страница наручиоца:

www.srbijasume.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Услуге

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:
Опис предмета набавке: НАБАВКА услуга израде и постављања табли, услуга поправки и
одржавања мобилијара у ЗП ПП „Стара планина“ и СРП „Јерма“, обликована у 4 (четири)
партије, број 122/2020.
Назив и ознака из општег речника набавки:разне пословне и са пословањем повезане услуге
- 79900000.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет набавке је обликован у 4 (четири) партије.
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:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација за ЈН 122/2020 се може преузети на Порталу јавних набавки
(www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца www.srbijasume.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:
Пореска управа, Саве Машковића 3-5, 11000 Београд
- www.poreskauprava.gov.rs
Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11160 Београд www.sepa.gov.rs
Нациoнална служба за запoшљавањe, Краља Милутина 8, 11000 Београд
- www.nsz.gov.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд
- www.minrzs.gov.rs/uprava-za-bezbednost-na-radu

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на протокол наручиоца најкасније
последњег дана истека наведеног рока до 09:45 часова, односно 03.07.2020. године до 09:45 часова.
Понуде се подносе непосредн (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ЈП "Србијашуме" ШГ "
Пирот" Пирот,ул. Српских владара 6, 18300 Пирот с тим што ће понуђач на коверти назначити следеће:„
Понуда за јавну набавку услуга израде и постављања табли, услуге поправки и одржавања мобилијара у
ЗП ПП „Стара планина“ и СРП „Јерма“, ЈН бр. 122/2020 - ЗА ПАРТИЈУ/Е бр.__________ - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи: назив и
адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а
Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу са назнаком да је
поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у
10:00 часова односно 03.07.2020. године у 10:00 часова у присуству понуђача, просторијама
ЈП "Србијашуме" ШГ "Пирот" Пирот,ул. Српских владара 6, 18300 Пирот .

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе оверено овлашћење за учешће у поступку
јавног отварања понуда. Евентуална питања или захтеви за разјашњење конкурсне документације могу се доставити у писаном
облику на адресу наручиоца, најкасније до 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року дo 25
дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Контакт особе: Слађана Најдановић и лице одговорно за техничке
спецификације предмета набавке Дарко Ђорђевић.

Остале информације:

