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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Назив: Хемијска средства за заштиту ратарских производа

Референтни број: 0004/2023

Врста предмета набавке: Добра

Опис:

Набавка хемијских средстава за заштиту ратарских производа

Остале напомене

Број 77/2 од 01.02.2023.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

 

1. Подаци о наручиоцу

Јавно предузеће ,,Љубичево“

Адреса: Љубичево бб

Мб: 17210050

ПИБ 100440359

Маил адреса: љубицевонабавке@гмаил.цом

  

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке.

За све што није посебно наведено и прецизирано у  конкурсној документацији важи Закон о јавним набавкама 
(''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019) и Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
(''Сл. гласник РС'' бр. 93/2020).

 

3. Предмет јавне набавке и ознака из општег речника набавки

Предмет јавне набавке су добра – Хемијска средства за  заштиту ратарских производа

Главна ЦПВ ознака: 24453000 - Хербициди
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4. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама

 

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

-          Критеријум за доделу уговора : Цена (без трошкова истовара)

-          Место испоруке: магацин ЈП,,Љубичево“ Пожаревац

-          Рок испоруке: Најкасније 5 радних дана од дана закључења уговора. Испорука се може вршити сукцесивно у 
зависности од товара камиона, а мора се окончати у року од 10 дана од дана закључења уговора. 

-          Гарантни период: Најмање 60 дана од дана испоруке.

-          Процењена вредност: 3.000.000,00 динара без пдв а

-          Плаћање: Није авансно, плаћане се врши у року најкасније од 45 дана (сходно чл.4 ст. 1 Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним транскацијама ,,Сл. гласник РС“, број 119/2012 и 68/2015, 113/2017 
и 91/2019).

 

6. Резерни киритеријум

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније 
понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи гарантни период.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком плаћања, гарантним 
периодом, наручилац ће избор најповољније понуде изршити путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку наручилац ће доставити Записник извлачења путем жреба.

 

6. Понуде које се сматрају неприхватљивим:

-  понуђач захтева авансно плаћање

- понуда премашује процењену вредност

- понуда премашује крајњи рок испоруке од 5 дана након закључења уговора
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- не испуњава услове у погледу минималне гаранције (минимум 60 дана од дана испоруке добара)

- достављени узорак је супротан захтеву наручиоца. 

 

7. У укупну цену урачунат је превоз семена до наручиоца у приземне просторије наручиоца. Истовар врши 
наручиоц. 

8. Спецификација дефинисана у конкурсној документацији

9. Материјал

Понуђачи могу да понуде тражене марке-произвођаче или друге одговарајуће у смислу квалитета и ценовног 
ранга.

Приликом подношења понуда обавезно доставити декларацију о кавлитету (произвођачку спецификацију или 
упоредне тестове и слично) за одговарајуће марке, које наручилац није навео у табели, на основу које се може 
недвосмислено утврдити спецификација састојака понуђених добара. Уколико понуђач нуди произвођачке – 
марлле које је наручилац навео у табели не треба да достављају документацију која садржи спецификацију 
добара. 

 

10. Доказ

Приликом подношења понуда, понуђачи су у обавези да доставе доказ о уписсу у регистар поизвођача или 
дистрибутера и увозника средстава за заштиту биљака (копију Решења Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде о усвајању захтева понуђача за упис у регистар произвођача или дистрибутера и увозника).

 

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора

У року од 30 дана од дана истека рока за подношење понуда, сходно члану 146. став 3. ЗЈН 

 

12.  Подаци о варијантама:

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

13. Напомена уколико се спроводи резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

 

13. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.
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14. Контакт (лице или служба)

Контакт особ: Јелена Дедијер јеленадедијер@хотмаил.цом; љубицевонабавке@гмаил.цом; 

            

Радно време ЈП ,,Љубичево“ је од 8.00 до 15.00 часова радним данима.


