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На основу члана 55., 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Сл.
гласник РС'' бр. 124/12) даље: Закон
Закон,, Установа за предшколско васпитање и
образовање ''Радост'' Србобран (даље: Установа), из Србобрана, Јована Поповића бр. 9,
www.radost.rs, објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
БР. 01/2015 УЖИНА И ХРАНА ЗА ДЕЦУ У 201
2015. ГОДИНИ
1. Предмет јавне набавке: добра – ужина и храна за децу (шифра из ОРН
15000000 храна, пиће, дуван и сродни производи) која похађају вртиће у
склопу Установе. Број ЈНМВ 01/201
01/2015.. Набавка је обликована у шест партија
па
и
то:
-партија
партија 1 ужина за децу полудневног боравка (ОРН 15813000 храна за доручак);
-партија 2 хлеб и пециво (ОРН 15810000 хлебни производи, свежа пецива и колачи);
-партија
партија 3 месо и прерађевине од меса (ОРН 15100000 производи животињског
порекла, месо
со и месни производи);
-партија 4 млеко и млечни
чни производи (ОРН 15500000 млечни производи);
-партија 5 воће и поврће (ОРН 15300000 воће, поврће и сродни производи); и
-партија 6 остали прехрамбени производи (ОРН 15800000 разни прехрамбени
производи).
2. Услови
ви за учестовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености
услова)
Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75.
Закона о чему су дужни да приложе доказе прописане чланом 77. Закона (докази
који се прилажу биће ближе одре
одређени у конкурсној документацији).
3. Кртитеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
4. Конкурсну документацију понуђачи могу преузети лично у седишту
Установе у Србобрану, у ул. Јована Поповића бр. 9, код секретара Установе,
радним данима од 08.00. до 13.00 часова, на инетрнет стараници наручиоца
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5.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,
непосредно или путем поште на адресу наручиоца ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''РАДОСТ'' , 21480 Србобран, Јована Поповића бр. 9, са назнаком за јавну набавку
мале вредности бр. 01/2015 ужин и храна за децу и бројем и називом
партије/партија за које конкуришу. На полеђини коверте читко написати назив и
адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до понедељка
06. априла 2015. до 11.00. часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио
након истека рока за подношење понуда.
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете
неблаговремено.
6.
Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама седишта Установе, на 1.
спрату, улица Јована Поповића бр. 9, задњег дана рока за подношење понуда, тј. првог
наредног радног дана 06. априла 2015. године (понедељак) у 11.30. часова. У
поступку могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача (са
писменим овлашћењем).
7.

Рок у коме ће наручилац донети одлуку у вези са овом јавном набавком је
(десет) дана од дана јавног отварања понуда.

8. Сваку комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља
службеник за јавне набавке у времену од 08.00 до 13.00 часова, тел.
021.730.145. и 021.730.161.
9. Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или
организације, где се могу благовремено добити исправни подаци:
-

-

пореским обавезама-Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије),
www.poreskauprava.gov.rs. Саве Машковића 3-5, Београд. Посредством државног органа Пореске
управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или лсужбе
територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају
ови органи.
заштита животне средине-Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а,
www.sepa.gov.rs (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике
Србије, Београд, Немањина 22-26 www.merz.gov.rs(.
заштита при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и соц. политике,
Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs.

10.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом. Понуда са варијантама није дозвољена.
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