ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
Адреса:Кабларска бб Нови Бановци
Врста наручиоца: Установа- дневна брига о деци
Интернет страница наручиоца: www.puradost.org.rs
Деловодни број: 253/2017
Датум: 05.04 2017.године
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број
124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.178/2017 од
14.03.2016.г. наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку ВЈН-ОП-Д 1/2017
Набавка намирница за припремање хране за потребе ПУ „Радост“ Нови Бановци у
2017.години обликована 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
Интернет страница наручиоца: www.puradost.org.rs
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 обликована 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 2017.години (за 12 мeсеци)
4. Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Не спроводи се електронска јавна набавка
6. Контакт: Валентина Штрбац 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.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке :
Предмет јавне набавке је- Набавка намирница за припремање хране за 2017 годину
(за 12 месеци), опис назив и ознака из општег речника 15000000, храна, пиће, и сродни
производи обликована у седам (7) партија.
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2. Опис партијa:
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
ДОБАРА
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 2017. годину (за 12 месеци) су орјентационе, а стварне ће бити
приказане у захтевима за испоруку које ће наручилац достављати понуђачу.
Понуђач прихвата да су укупне количине добара одређене према просечној присутности
деце у установи у току једног месеца и норматива у грамажи, (по једном детету), за
намирнице које су предмет јавне набавке и сходно томе, током реализације уговора могу
одступати у односу на укупну уговорену количину (мања или већа количина).
Понуђач прихвата да је потрошња добара у јулу и августу значајно смањена, у односу на
остале месеце у години.
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.
6.Рок, место и начин испоруке:
Испорука се врши сукцесивно, радним данима, FCCO магацин ПУ „Радост“ у централни
објекат „Жирафица“ Бановци-Дунав, Кабларска бб Нови Бановци према захтеву
наручиоца, а на основу требовања/наруџбенице коју наручилац благовремено доставља .
Понуђач ће назначену робу доставити у року предвиђеном у конкурсној документацији а
најкасније у року од 3 дана од дана пријема требовања/наруџбенице.
За партије 1) Пекарски производи и 2) Млеко и млечни производи 4) Месо и месне
прерађевине, обавезна је свакодневна испорука до 6,00 часова.
За остале партије обавезна је испорука до 7,30 часова.
Обавезна је испорука адекватним возилима, које испуњавају санитарне, хигијенске и
техничке услове за превоз одређене врсте добара која је предмет уговора.
IV ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
V НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца: www.puradost.org.rs, а може се
преузети и лично на адреси понуђача, ПУ „Радост“ Нови Бановци, Кабларска бб
VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail
valentina1965@ptt.rs или факсом на број 022/340-983 локал 105 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације- Набавка намирница за
припремање хране ВЈН- ОП-Д-бр.1/2017 Партија _________
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Све измене или допуне, објављене у наведеном року, представљају саставни део Конкурсне
документације.
Понуда која не буде припремљена и поднета у складу са упутством за измену или допуну
конкурсне документације, одбиће се као неприхватљива.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,
и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да
на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
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VII НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
Конкурсна документација мора бити повезана у једну целину. На полеђини коверте или
на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и телефон.
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 са назнаком: „Понуда за јавну набавку – Набавка намирница за
припремање хране ВЈН-ОП-Д, број 1/2017, Партија __________ -НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
08.05.2017.године до 12.00 часова .
Отварање понуда ће се обавити 08.05.2017. године у 12,30 часова, у просторијама
Предшколске установе „Радост“ Нови Бановци, Бановци-Дунав, Кабларска бб
(секретаријат установе).
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Отварање понуда је јавно и њему могу присуствовати овлашћени представници понуђача који
морају имати попуњено писмено овлашћење за учешће у поступку отварања које се предаје
комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.
Није дозвољено достављање понуде електронским путем.
VIII 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 25 дана од дана јавног отварања понуда.
IX ПРОЦЕНАТ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО
ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу
дужан је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Проценат укупне вредности набавке који
ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.
X ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор након
доношења одлуке о додели уговора, ако у року предвиђеном законом није поднет захтев за
заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен, као и у складу са чланом
150. ставом 2. Закона. Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити
уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року, понуђач није
дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
XI ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
Наручилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави
поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници у року од
пет дана од дана закључења уговора, односно од дана коначности одлуке о обустави поступка
јавне набавке.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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