Упућује се ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку
јавне набавке мале вредности, за доделу уговора у јавној набавци са ознаком ЈНД-М 02/13
– Набавка материјала за одржавање хигијене и угоститељство, (обликована по
партијама) - Партија 1. Средства за машинско прање суђа; Партија 2. Хемијска
средства; Партија 3. Остали материјал за одржавање хигијене; Партија 4. Средства
за чишћење конвектомата и одржавање инокс опреме, за потребе Дома ученика
средњих школа у Нишу
ОЗНАКА ПОСТУПКА: ЈНД-М 02/2013
Јавна набавка ће бити обављена у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', број 124/12), Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и
прописима који прате област предмета јавне набавке и одлуком директора Дома ученика
средњих школа у Нишу.
Предмет јавне набавке на који се односи конкурсна документација је набавка материјала
за одржавање хигијене и угоститељство обликована по партијама. Ознака из општег
речника набавке је :
-за Партију бр. 1. - 24950000 - специјализовани хемијски производи
-за Партију бр. 2. - 24000000 - хемијски производи
-за Партију бр. 3. - 19000000 - кожа и текстилне тканине, пластични и гумени материјал
-за Партију бр. 4. - 24959000 - аеросоли и хемикалије у облику диска
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
Понуде се подносе у једном оригиналном примерку на адресу: Дом ученика средњих
школа Ниш, Ул. Косовке девојке број 6, 18000 Ниш. Све понуде и сва пратећа
документација се достављају у запечаћеној коверти на којој ће стајати:
-

-

-

горе наведена адреса,
„Понуда за ЈНД-М 02/13 – Набавка материјала за одржавање хигијене и
угоститељство, (са назнаком партије) Партија 1. Средства за машинско прање
суђа; Партија 2. Хемијска средства; Партија 3. Остали материјал за одржавање
хигијене; Партија 4. Средства за чишћење конвектомата и одржавање инокс
опреме или (ако понуђач подноси за више партија навести бројеве партија)
- НЕ ОТВАРАТИ“,
на полеђини назив понуђача, адреса и контакт телефон/факс/електронска
пошта.

Увид и преузимање конкурсне документације: може се извршити са портала Управе за
јавне
набавке,
са
сајта
Дома
ученика
средњих
школа
Ниш
www.domucenikasrednjihskolanis.info електронском поштом или у просторијама Дома
ученика, уз достављање овлашћења за увид или преузимање, одмах по објављивању и
упућивању позива, до рока одређеног за подношење понуда. Документација се преузима
без накнаде.
Рок за достављање понуда: је 23.07.2013. до 10,00 часова у управи Дома ученика средњих
школа Ниш, Ул. Косовке девојке број 6. Понуда се доставља у складу са чланом 87. ЗЈН
непосредно, путем поште. Ако се понуда доставља непосредно или путем поште она мора
да буде у затвореној коверти или кутији, затворена на начин који омогућава да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
понуди треба да стоји назнака “Понуда за ЈНД-М 02/13 - Набавка материјала за
одржавање хигијене и угоститељство (са назнаком броја партије).

Партија 1. Средства за машинско прање суђа;
Партија 2. Хемијска средства;
Партија 3. Остали материјал за одржавање хигијене;
Партија 4. Средства за чишћење конвектомата и оржавање инокс опреме
или (ако понуђач подноси за више партија навести бројеве партија) – „НЕ ОТВАРАТИ“
са назнаком особе за контакт. Наручилац је дужан да приликом пријема понуде на
коверти, односно кутији у којој се понуда налази обележи време пријема и евидентира
број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац предаје понуђачу потврду пријема понуде.
Измена, допуна или опозив понуде: Понуђачи могу изменити, допунити или опозвати
своју понуду писменим обавештењем пре крајњег рока за подношење понуде.
Обавештење о измени, допуни или опозиву треба да је поднето или примљено под истим
условима којима је дата понуда са знаком на коверти „измена“, „допуна“ или „опозив“.
Понуђачи немају право на повраћај својих понуда после истека рока за њихово
подношење.
Понуде које пристигну после крајњег рока за подношење (неблаговремене понуде) неће
бити узимане у разматрање.
Јавно отварање понуда: Одржаће се дана 23.07.2013. у 10:15 часова у просторијама Дома
ученика средњих школа у Ул. Косовке девојке број 6 у Нишу. Поступак отварања понуда
обавиће комисија Дома ученика у складу са важећим прописима. Понуђачи који желе да
присуствују и узму учешће у процесу отварања понуда дужни су да на дан отварања
поднесу пуномоћја у писаној форми за овлашћене представнике понуђача који
присуствују отварању понуда. Јавном отварању понуда могу да присуствују сва
заинтересована лица. Право да врше увид и проверу документације имају само понуђачи
који су поднели пуномоћје.
Приликом отварања понуда води се Записник о јавном отварању понуда. Записник о
јавном отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача
који преузимају примерак записника. Наручилац је дужан да понуђачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда достави Записник о отварању понуда у року од 3
дана од дана отварања.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде
у складу са чланом 14. ЗЈН.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: директор Дома ученика средњих школа у
Нишу, на предлог комисије за реализацију јавне набавке ће донети одлуку о додели
уговора у року до 3 дана од дана извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

