На основу члана 55 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), оглашава се:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

1. Наручилац „ЗООЛОШКИ ВРТ ПАЛИЋ“ Палић, Крфска 4, 24413 Палић позива све
заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са законом,
конкурсном документацијом и јавним позивом.
2. Предмет јавне набавке:– услуга,
ЈН 02/19 : Обрада пољопривредног земљишта, ОРН:77110000
3. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном
поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
4. Право учешћа имају сва домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају
услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама. Уз доставу Понуде и доказа из чл. 75 и 76.
Закона, понуђач доставља и друга документа и обрасце садржане у конкурсној
документацији.
5. Увид и преузимање конкурсне документације: Увид и/или преузимање конкурсне
документације се може извршити са интернет адресе Портала за јавне набавке:
http://portal.ujn.gov.rs и интернет адресе наручиоца: http://www.zoopalic.co.rs .
6. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу
за јавне набавке.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које физички стигну на адресу: „ЗООЛОШКИ
ВРТ ПАЛИЋ“, Крфска 4, 24413 Палић, најкасније 14.03.2019. до 09.00 часова.
На предњој страни понудe навести адресу наручиоца и назнаку:
НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА: Обрада пољопривредног земљишта - ЈН 02/19.
Са задње стране понуде навести пун назив подносиоца понуде, са адресом, телефоном
и именом особе за контакт.
Уколико рок за предају понуда истиче на нерадан дан или дан државног празника, као
последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан. Наручилац ће, по
пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов
захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
У случају пропуштања рока одређеног за подношење понуде, понуда ће се сматрати
неблаговременом, и иста ће се неотворена вратити понуђачу.
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7. Отварање понуда је јавно, 14.03.2019. године у 10,00 часова, у управној згради
наручиоца на адреси Крфска 4, 24413 Палић.
8. Овлашћење за представника понуђача мора да садржи име и презиме и број личне
карте овлашћеног лица за присуствовање отварању понуда. Овлашћење мора бити
заведено, потписано и оверено од стране директора подносиоца понуде. Овлашћење је
обавезно и у случају да отварању понуда присуствује и директор подносица понуде. У
случају да присутно лице не достави овлашћење оно не може коментарисати и давати
примедбе на ток отварања понуда.
9. Критеријум за избор најповољнијег понуђача: Најнижа понуђена цена
10. Одлуку о избору најповољнијег понуђача, Наручилац ће донети у оквирном року
од 30 дана од дана отварања понуда.
11. Захтев за евентуалним појашњењима и додатним информацијама у вези са
овим јавним позивом упутити искључиво писмено на адресу, маил или факс
Наручиоца, са уочљивом напоменом: Питања по Јавном позиву за јавну набавку:
Обрада пољопривредног земљишта - ЈН 02/19. Одговори ће бити објављени на
Порталу за јавне набавке и интернет страници наручиоца. Питања морају да стигну,
најкасније 5 дана пре последњег дана за предају конкурсне документације.
12. Контакт особа:
Игор Мандић, Крфска 4, 24413 Палић, адреса електронске поште: office@zoopalic.co.rs
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