I ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу чланова 55. ст. 1. тачка 2, чл. 57. став 2. и чл. 60 ст. 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012),
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке добара велике вредности
ЈНД-В бр. 1.1.1.–Набавка прехрамбених намирница– обликована по партијама
за потребе Дома ученика средњих школа из Ниша
1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца: Дом ученика средњих школа, ул.
Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш, www.domucenikasrednjihskolanis.rs.
2. Врста Наручиоца: Установа.
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности.
4. Врста предмета јавне набавке: Добра: 03000000 - Пољопривредни производи,
производи пољопривредних газдинстава, рибарства, шумарства; 15000000 – Храна,
пиће, дуван и сродни производи, 15100000;
5. Број партија: Набавка је обликована по партијама – 21 партија.
6. Посебна напомена: Уговор није резервисан уа установе, опрганизације или привредне
субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица;
7. Не примељује се електронска лицитације, односно није у примени електронска
понуда.
8. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити
при запошљавању, условима рада и сл. Подаци о пореским обавезама се могу добити у
Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине
се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја
и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу
добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

9. Критеријум и елементи критеријума за доделу Уговора: Критеријум је економски
најповољнија цена. Елементи критеријума су: понуђена цена, рок плаћања и рок
важења понуде (опција понуде).
10. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
11. Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
12. Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и

-

-

запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
13. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и
подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Понуде се подносе у једном оригиналном примерку на адресу Дом ученика средњих
школа Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш. Понуђач подноси понуду у року
од 40 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних
набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије и то непосредно, или
путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6,
18000 Ниш. Све понуде и сва пратећа документација се достављају у запечаћеној
коверти на којој ће стајати:
горе наведена адреса,
„Понуда за ЈНД-В 1.1.1.Набавка прехрамбених производа (са назнаком партије за коју се
понуда подноси посебно за сваку партију и то:
Партија 1. Јунеће месо; Партија 2. Свињско и јагњеће месо; Партија 3.Месне
прерађевине; Партија 4. Конзервиране месне прерађевине; Партија 5. Живинско месо;
Партија 6. Млеко и млечни производи; Партија 7. Масноћа и биљна уља; Партија 8.
Риба и производи од рибе; Партија 9. Рибље конзерве; Партија 10. Хлеб; Партија 11.
Пециво свеже; Партија 12. Пециво смрзнуто; Партија 13. Коре за питу; Партија 14.
Конзервирано воће и поврће; Партија 15. Смрзнуто воће и поврће; Партија 16. Остали
прехрамбени производи; Партија 17. Сокови и вода; Партија.18 Јаја; Партија 19.
Прозводи са зелене пијаце (сезонско воће); Партија 20. Производи са зелене пијаце
(јужно воће); Партија 21.Производи са зелене пијаце (поврће); или (ако понуђач подноси
за више партија навести бројеве партија) - НЕ ОТВАРАТИ“,
На полеђини назив понуђача, адреса и контакт телефон/факс/електронска пошта.
Рок за подношење понуда је 08.06.2015. до 10:00 часова.
14. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
08.06.2015. године, у управној згради дома ученика средњих школа у Нишу у улици
Косовке девојке бр. 6, са почетком у 10:15 часова.
15. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно
право учешћа имају само овлашћени представници понуђача, који ће своја
овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да садржи
датум, број, потпис овлашћеног лица, као и да буде оверено. Лице које је законски
заступник понуђача то доказује Решењем из агенције за привредне регистре, или
Изводом из Агенције за привредне регистре.
16. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, на основу
извештаја о стручној оцени понуда, комисије за реализацију јавне набавке, у року од
3 дана од дана извршеног прегледа и стручне оцене понуда.
17. Лице за контакт: Сања Јовановић и Весна Ђорћевић Младеновић: e-mail
domucenikanis@gmail.com, или факс 018/4575-833;

