Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци“
Кабларска бб
Дел.бр.246/2015
Датум:24.04.2015.године

На основу члана 60. Став 1.Закона о јавним набавкама (Службени гласникРС, број
124/2012/и14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.190 од
25.03.2015.г. наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку
ВЈН-д 1/2015 Набавка намирница за припремање хране за потребе ПУ „Радост“ Нови Бановци у 2015.год.
обликован у 7 (седам ) партија

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци
Адреса:Насеље Бановци- Дунав, Кабларска бб
Тел./факс: 022/340-983 локал 105
Е-mail puradost@open.telekom.rs
ПИБ:100487468
Матични број:08174261
Шифра делатности: 8891
Текући рачун:840-521661-46 код Управе за трезор
Врста наручиоца:Установа
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке обликованом у
седам (7) партија у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра-Набавка намирница за припремање хране за потребе
Предшколске установе „Радост“ Нови Бановци у 2015.години
4. Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Не спроводи се електронска јавна набавка
6. Контакт:Лица за контакт: Валентина Штрбац и Милева Комазец тел/факс 022/340-983
локал 105 e-mail valentina1965@ptt.rs
7. Одговорно лице: директор Борислава Бањеглав Клаћик
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке :
Предмет јавне набавке је- Набавка намирница за припремање хране за 2015 годину,
опис назив и ознака из општег речника 15000000, храна, пиће, и сродни производи
обликован у седам (7) партија.
2. Опис партије:
партија 1:Пекарски производи 15810000
партија 2:Млеко и млечни производи 15500000
партија 3: Јаја 03142500
партија 4:Месо и прерађевине од меса 15110000
партија 5: Воће и поврће ( свеже и смрзнуто ) 15300000
партија 6: Остале намирнице широке потрошње 15800000
партија 7: Смрзнута риба и прерађевине од рибе 15220000
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА
1. Врста добара: Намирнице за припремање хране
2. Техничке карактеристике/спецификација:техничке карактеристике/спецификација
добара која су предмет ове јавне набавке дате су у образцу бр. 2 ( Образац структуре цене
са спецификацијом добара и упутством како да се попуне)
3. Квалитет:у складу са захтевима из техничке спецификације.
4. Количина и опис добара:
Количина и опис добара која су предмет ове јавне набавке дате су у образцу бр. 2 (
Образац структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуне) .
Укупне количине добара за 2015 годину су орјентационе, а стварне ће бити
приказане у захтевима за испоруку које ће наручилац достављати понуђачу.
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
Сви испоручени производи по спецификацији морају бити свежи, на почетку рока
трајања, произведени у складу са важећим прописима о здравственој исправности и
квалитету производа, у оригиналном паковању са декларацијом. Приликом сваке
испоруке понуђач је дужан да достави примерак потврде о здравственој исправности
намирница.
IV ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.У случају прибављања две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће
бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.
У случају прибављања две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком
важења понуде, уговор ће бити додељен оном понуђачу чија је понуда примљена раније.
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V НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки, а може
се преузети и лично на адреси понуђача
Понуђач може у писаном облику, на адресу наручиоца ПУ „Радост“ Нови Бановци,
Кабларска бб 22303, или факсом на број 022/340-983 локал 105 са назнаком „Додатне
информације/појашњења -ВЈН 1/2015 Набавка намирница за припремање хране, тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
VI ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:
• Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија),
адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством
Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које
администрирају
ови
органи;
• Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за
заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције:
www.sepa.gov.rs;
• Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs.

VIIНАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци,
Бановци- Дунав Кабларска бб 22304, са назнаком: „Понуда за ВЈН бр. 1/2015 – д –
Набавка намирница за припремање хране за 2015.г. Партија __________ -НЕ
ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до дана 25.05.2015. до 12.00 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на
коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити
образац потврде о дану и времену непосредног подношења понуде .
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом
и
биће
враћена
неотворена
.
VIII Отварање понуда ће се обавити дана 25.05.2014. године, у 12.30 часова, у
просторијама Предшколске установе „Радост“ Нови Бановци , Бановци –Дунав,
Кабларска бб.
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Отварање понуда је јавно и њему могу присуствовати овлашћени представници понуђача
који морају имати попуњено писмено овлашћење за учешће у поступку отварања (
Образац бр. 8) које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања
понуда.
Није дозвољено достављање понуде електронским путем.
IX РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Наручилац ће, у складу са чланом 108.ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени понуда,
донети одлуку о додели уговора у року од 20 дана од дана јавног отварања понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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