ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„БИСЕРИ“ ТРСТЕНИК
УЛИЦА РАДОЈА КРСТИЋА б.б. 37240
ТРСТЕНИК

Директор (факс):
Секретар:
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(037) 711-134
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pubiseri@sbb.rs
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број:
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Шифра
делатности:

85321
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ТЕКУЋИ РАЧУН:

840-166661-83
Служба Трезора

БРОЈ: 380-02/2019-03
ДАТУМ: 04.03.2019.године
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
14/15 и 68/15)
Предшколска установа „Бисери“ упућује позив у отвореном поступку јавне
набавке добара број. 02/2019
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

-Назив наручиоца: Предшколска установа „Бисери“
-Адреса наручиоца: Ул. Радоја Крстића б.б. Трстеник 37240
-Врста наручиоца: Предшколска установа
-Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке
-Врста предмета: Добра
-Предмет набавке: – НАБАВКА НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ , ОРН- 15000000
-Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 10 партија
-Јавна набавка се спроводи по партијама које се могу засебно уговарати и то:
• Партија
• Партија
• Партија
• Партија
• Партија
• Партија
• Партија
• Партија
• Партија
• Партија

бр. 1: СВЕЖЕ МЕСО
бр. 2: ПИЛЕТИНА
бр. 3: МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
бр. 4: РИБА МРЗЛА
бр. 5: МЛЕКО ,МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И СИР
бр. 6: БРАШНО И ХЛЕБ
бр. 7: СВЕЖЕ ПОВРЋЕ, ВОЋЕ И ЈУЖНО ВОЋЕ I КЛАСА И МАРМЕЛАДА
бр. 8: МРЗЛО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ, КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
бр. 9: НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
бр. 10: СВЕЖА КОКОШИЈА ЈАЈА

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда, а елементи критеријума
су:
- понуђена цена - 95 пондера и
- период у коме се цене неће мењати - 5 пондера.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, наручилац ће
доделити уговор применом елемента критеријума – понуђена цена, односно уговор ће бити
додељен понуђачу који је понудио нижу цену. У случају прибављања две или више понуда
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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.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: понуда се припрема и подноси у
складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ,14/15 и 68/15), позивом
за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач је
дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку добра – куповина
намирница за исхрану деце за партиу бр.__ у периоду од 01.05.2019. до 30.04.2020.године,
јавна набавка број 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте дужан је да наведе пун
назив, адресу и број телефона особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на
Порталу јавних набавки, односно до 02.04.2019. године, до 10.00 часова, без обзира на начин
подношења.
Понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеном у позиву за
подношење понуда сматраће се неблаговременом, а Комисија за јавну набавку ће је по
окончаном поступку отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се одржати у просторијама наручиоца Предшколска установа
„Бисери 3“, Трстеник, ул. Радоја Крстића бб, последњег дана рока за подношење понуда, тј.
02.04.2019. године у 12.00 часова.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача (овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити
оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка
отварања понуда).
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона о јавним
набавкама, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора
у року од најдуже 25 дана од дана отварања понуда и доставити је понуђачима у року од три
дана од дана доношења исте.
Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка на
основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу
уговора.
Наручилац може, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, да обустави поступак јавне набавке
из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Лице за контакт: Ивана Рaшковић ( 037/712-575 ) ,
Адреса електронске поште: pubiseri@sbb.rs
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