ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈП ''Национални парк Фрушка гора''

Адреса наручиоца:

Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,Србија

Интернет страница наручиоца:

www.npfruskagora.co.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:
Услуге на унапређивању шума у 2017.години (услуге сече и израде; услуге извлачења,
изношења и слагања дрвних сортимената до шумског стоваришта и услуге утовара дрвних
сортимената), по партијама.
Партија 1: РЈ Сремска Каменица ГЈ 3801, 3802, 3804 и 3813
Партија 9: Утовар дрвних сортимената
ОРН: 77210000 услуге сече шума

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
-

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
За наведене партије није поднета ни једна понуда.
Обзиром да по позиву у отвореном поступку јавне набавке услуга на унапређивању шума,
партија 1 РЈ Сремска Каменица, и Партија 9, утовар дрвних сортимената, није поднета
ниједна понуда, у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 68/15), покренут је преговарачки поступак у складу са чланом 36.став 1. тачка 1 Закона о
јавним набавкама

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. Услужне делатности у шумарству „ЧЕМЕРНИЦА“ БЕОЧИН Горњи Шакотинац 4. ПР Рамзија
Буљубашић
2.„PRIMER GROUP“ДОО, Лозница, Краља Петра Првог, 1L/1/8
3. ДОО „Борбоки“ ЗЕМУН Дејана Дубајића
4. Радња за узгој и искоришћавање шума “Суви храст“ Иришки Венац, предузетник Милада
Божић
5. ОЗЗ „ЧОТ“ ЧЕРЕВИЋ Миленка Грчића 40

Остале информације:
Понуде се отварају истог дана када истиче рок за предају понуда, дана 23.12.2016.г, са
почетком у 09,30 часова. Место отварања понуда је Дирекција ЈП “Национални парк Фрушка
гора“, Змајев трг 1., просторије библиотеке.
Представници понуђача су обавезни да пре отварања понуда комисији предају своја
овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Представници понуђача који ће
учествовати у поступку преговарања, морају предати комисији Овлашћења за преговарање.

