
Република Србија
Предшколска установа „Сунце“
Број 1-404-270
Датум 18.02.2015. године
Горњи Милановац

На основу члана 32. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Oдлуке о покретању поступка јавне набавке број: 1-404-270 од
18.02.2016. године, Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац (у даљем тексту:
Наручилац) објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 01/16

набавкa материјала за спремање хране

1. Општи подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Предшколска установа ˮСунцеˮ Горњи Милановац
Адреса наручиоца: Вука Караџића број 4, 32300 Горњи Милановац
Матични број: 07177232
Шифра делатности: 8510
ПИБ: 100889777
Текући рачуни: 840-130661-25 и 840-130667-07
Телефон/факс: 032/720-551
Е-пошта: pusuncegm@gmail.com
Интернет адреса: www.pusuncegm.org
Контакт особе: Неда Томић и Иван Стевановић

2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Врста предмета јавне набавке: добра
Опис предмета набавке: намирнице и прехрамбени производи
Назив из општег речника набавке: храна, пиће, дуван и сродни производи
Ознака из општег речника набавке: 15000000

4. Не спроводи се резервисана јавна набавка

5. Не спроводи се електронска лицитација

6. Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке,
интернет страници Наручиоца или лично у просторијама Наручиоца, улица Вука
Караџића број 4, Горњи Милановац, сваког радног дана у периоду од 10 до 14 часова.
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7. Јавна набавка је обликована у 11 партија:
- ПАРТИЈА 1 - свеже месо, ОПН 1511000
- ПАРТИЈА 2 - месне прерађевине, ОПН 1513000
- ПАРТИЈА 3 - конзервирана и смрзнута риба, ОПН 1522000
- ПАРТИЈА 4 - млеко и млечни производи, ОПН 1550000
- ПАРТИЈА 5 - свежа јаја, ОПН 1510000
- ПАРТИЈА 6 - хлеб и други пекарски производи, ОПН 15811000
- ПАРТИЈА 7 - свеже воће, ОПН 1530000
- ПАРТИЈА 8 - свеже поврће, ОПН 1530000
- ПАРТИЈА 9 - конзервирано воће и поврће, ОПН 15331400
- ПАРТИЈА 10 - смрзнуто воће и поврће, ОПН 15331170
- ПАРТИЈА 11 - кондиторски производи и други производи широке потрошње, ОПН

15800000
Понуђач може поднети понуду за једну или за више партија.
Техничке спецификације и количина предмета јавне набавке дефинисане су Kонкурсном

документацијом за период важења Уговора закљученим са изабраним понуђачем, с тим што
наручилац задржава право одступања од истих (мање или више), у зависности од потреба.

Количине и врсте добара које ће се сукцесивно испоручивати у периоду важења Уговора,
одређиваће наручилац у складу са својим потребама.

8. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Ред.
бр.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА МАКСИМАЛАН БРОЈ
БОДОВА

1. Понуђена цена 80

2. Услови плаћања 10

3. Рок испоруке 10

МАКСИМАЛНО: 100

9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 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.
Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване Конкурсном документацијом повеже
траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати
или замењивати поједини листови, односно прилози. На полеђини коверте (пошиљке)
обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона лица за
контакт, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група понуђача,
када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - представник групе понуђача.

Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац,
улица Вука Караџића број 4: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 01/16 за набавку
намирница и прехрамбених производа, ПАРТИЈА
__��������������������������____________________ (НЕ ОТВАРАТИ).“

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 21.03.2016. године до 10 часова.



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. Понуда се може доставити непосредно у канцеларији секретара
Наручиоца, сваког радног дана од 08 до 14 часова.

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино
чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио
понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

10. Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле
понуде биће јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавне
набавке, у просторијама наручиоца, Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац,
улица Вука Караџића број 4, последњег дана рока за подношење понуда.

Отварање понуда је 21.03.2016. године у 12 часова.

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача. Представник Понуђача пре почетка поступка
отварања понуда мора предати Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће
у поступку отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица, као и
личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке: до 20 дана од дана отварања понуда.

Све додатне информације, појашњења и евентуалне измене и допуне
Конкурсне документације, објављиваће се на пораталу Управе за јавне набавке и
интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 01/16


