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На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15)
Установа за предшколско васпитање и образовање ''Радост'' Србобран,
Србобран објављује

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
по јавној набавци мале вредност бр. 01/2017
Назив и адреса наручиоца:
Установа за предшколско васпитање и образовање ''Радост'' Србобран,
Адреса наручиоца: 21480 Србобран
Србобран, Јована Поповића бр. 9,
Електронска адреса наручиоца: radost.sekretar@stcable.net
Интернет адреса наручиоца: www.radost.rs
Тел: 021/730-161; Тел./факс:
факс: 021/730-145
021/730
Врста наручиоца:
Просвета
Предмет јавне набавке:
Набавка добара: ужине и намирница за децу
Набавка је обликована по партијама
партијама, и то:
партија 1 – ужина, хлеб и пециво
пециво, ОРН 15813000 (храна за доручак); ОРН 15810000 (хлебни
производи, пецива и колачи);
партија 2 – месо и прерађевине од меса, ОРН 15100000 (производи
производи животињског порекла,
месо и месни производи);
партија 3 – остале намирнице ОРН 15800000 (разни прехрамбени производи
производи); 15400000
(животињска или биљна уља и масти
масти; 15500000 (млечни производи); 15300000 ((воће, поврће и
сродни производи);
); 15200000 (припремљена и конзервисана риба).
Ознака из општег речника набав
набавки:
Храна, пиће, дуван и сродни производи – 15000000
Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.
У случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом, наручилац ће извршити избор тако што ће предност имати
имати, редом све до
избора најповољније понуде, понуђач који је понудио дужи рок плаћања
плаћања. У случају истог
понуђеног рока плаћања , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок важења понуде и на крају - који је понуду доставио раније
раније.
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Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и
интернет страници Установе www.radost.rs дана 24. марта 2017. године, сходно члану 57.
Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' број 124/2012, 45/2015 и 68/2015). Конкурсна
документација се може преузети и на захтев понуђача и у електронском облику контактирањем
овлашћеног лица наручиоца на мејл: radost.sekretar@stcable.net
Начин и рок подношења понуда:
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти и сматраће се
благовременом уколико буде примљена од стране наручиоца до 03. априла 2017. године, до
10.00 часова, на адресу наручиоца (приложен образац који се лепи на лице коверте/кутијеналази се на стр. 56. Конкурсне документације): Установа за предшколско васпитање и
образовање ''Радост'' Србобран, 21480 Србобран, Јована Поповића 9,са назнаком ''Понуда за
добра у поступку ЈНМВ јн 01/2017 ужина и храна за децу – НЕ ОТВАРАТИ'' за назнаком за
коју партију/е се подноси понуда.
На полеђини коверте налепити попуњен образац који се налази на крају Конкурсне
документације стр. 57. са називом, пуном пословном адресом понуђача, као и име особе за
контакт и број телефона.
Благовременост понуде:
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока до 10.00 часова. Неблаговремене понуде неће се разматрати,
већ ће се неотворене вратити понуђачу.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се пред Комисијом дана 03. априла 2017. године са почетком у 10.30.
часова у седишту Установе, у Србобрану, ул. Јована Поповића бр. 9, на спрату, у канцеларији
директора Установе.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и могу му присуствовати сва заинтересована лица, а активно могу
учествовати само овлашћени представници Понуђача уколико пре почетка отварања
председнику Комисије доставе овлашћење.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Лице за контакт:
Зоран Грујић, radost.sekretar@stcable.net, Факс: 021/730-145

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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