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Јавен повик за набавка
за Проектот: „Заштита на биодиверзитетот и економски развој во регионот на
планина Беласица преку брендирани други шумски производи“
1.Вовед
„Натура Нова“ од Струмица објавува Јавен повик за набавка на услуги – Организација на
преработка, пакување и означување на 3 вида други шумски производи од планината Беласица за
потребите на проектот, согласно активност А2.5.
Основната цел на Проектот е воведување систем на заштита и одржливо користење на природните
ресурси преку брендирање на крајни производи од други шумски производи (самоникнати,
недрвни, шумски, диворастечки, некултивирани) преку постапка за заштита на географски назив
со ознака на потекло на производот согласно законските прописи.
2. Техничка спецификација
Набавката се состои во организација на преработка на диворастечки плодови од питом костен
(castanea sativa), боровинка (vaccinium myrtillus), и вргањ (boletus edulis) - други шумски производи
со потекло од Беласица, нивно пакување во соодветна амбалажа и означување со етикета со
содржини пропишани со закон. Количините на наведените непреработени производи
преработувачот ги презема од овластен откупувач на други шумски производи, кој претходно има
склучено договор со „Натура Нова“ од Струмица.
Понудувачот треба да достави спецификација од преработени производи од питом костен,
боровинка и вргањ, со следните параметри:
- Начин на преработка на производите (технолошки процес на преработка),
- Видови на крајни производи (сушени, сок, џем, компот, туршија или друго),
- Пакување и број на добиени производи по спакувана единица од секој вид,
- Цена на подготвените производи по вид, по килограм или парче,
- Вкупен износ на набавката.
3. Максималниот износ на набавката изнесува: 75.000 денари.
4. Услови за учество на повикот
Повикот се однесува само за правни лица со регистрирани капацитети и седиште во регионот на
планина Беласица (Општини Струмица, Босилово, Ново Село и Василево) – се доставува Тековна
состојба од ЦРМ.
Право на учество на повикот имаат правни лица кои се регистрирани за преработка и
конзервирање на овошје и зеленчук, и нивна трговија согласно важечки законски прописи – се
доставува соодветен документ за регистрација.
5. Рок на извршувањето на работата: 30 март 2019 година.
6. Рок на доставување на понудите: 10 дена од денот на објавување преку јавни гласила на
Општина Струмица – директно во Општината.
7. Начин на плаќање:
Плаќањето ќе биде извршено по потпишување на Договор со избраниот понудувач. Плаќањето ќе
биде извршено по достава на фактурa без ДДВ преку e-tax системот на УЈП.
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