1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.2.

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Предшколска установа „Милица Ножица“ из Ваљева, улица Владе Даниловић 9, 14000
Ваљево
ПИБ 101499241,
МАТИЧНИ БРОЈ 07097069
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 8510
БРОЈ РАЧУНА 840-57667-78, 840-57661-96
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 6117002535
Предшколска установа, Оснивач-Град Ваљево
Мејл адреса: nabavke.pumn@gmail.com
1.3.

ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка добара спроводи се у отвореном поступку, у складу са чланом 32. Закона о
јавним набавкама, (,,Сл.гласник РС“, број 124/12), Подзаконским актима и Одлуком о
покретању поступка број 2684 од дана 14.04.2016. год.

1.4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су добра – Набавка намирница и прехрамбених производа
обликована у 19 партија:
- партија 1 .............свеже јунеће и свињско месо
- партија 2 ............. свеже пилеће месо
- партија 3 ............. месне прерађевине
- партија 4 ............. риба и прерађевине
- партија 5 ............. конзумна јаја
- партија 6 ............. млеко и млечни производи
- партија 7 ............. уље
- партија 8..............маргарини и свињска маст
- партија 9................свеже поврће
- партија 10..............свеже воће
- партија 11............смрзнуто поврће
- партија 12............смрзнуто воће
- партија 13.............шећер
- партија 14.............шећерни концентрати
- партија 15.............житарице и производи од житарице
- партија 16............брашно
- партија 17............хлеб пшенични и коре
- партија 18............остале намирнице
- партија 19...........конзервисано поврће

Назив и ознака из општег речника набавке:
-партија 1 –свеже јунеће и свињско месо
151111100-јунетина, 15113000-свињетина
-партија 2 – свеже пилеће месо
15112100- свеже живинско месо
-партија 3 – месне прерађевине
15131700 – месне прерађевине
-партија 4 – риба и прерађевине
15220000-смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо
-партија 5 – конзумна јаја
03142500-јаја
-партија 6 – млеко и млечни производи
15511100-пастеризовано млеко
15550000-разни млечни производи
-партија 7 – уље
15411210- уље за пржење
-партија 8 –маргарини и свињска маст
15431100-маргарин
15412100-животињска маст
-партија 9- свеже поврће
03221000-поврће
-партија 10 – свеже воће
03222000-воће
-партија 11 – смрзнуто поврће
15331170 – свеже и смрзнуто поврће
-партија 12 – смрзнуто воће
153300000- прерађено воће и поврће
-партија 13 – шећер
15831200- бели шећер
-партија 14 – шећерни концентрати
15833000- производи од шећера
-партија 15 – житарице и производи од житарица
03211000-житарице, 03211900-производи од житарица
-партија 16 – брашно
15612100- пшенично брашно
-партија 17 – хлеб пшенични и коре
15811100-хлеб
-партија 18 – остале намирнице
15800000-разни прехрамбени производи
-партија 19 – конзервисано поврће
15331500-конзервисано поврће у сирћету

1.5.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРA

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. Елементи
критеријума и број пондера који носе, како следи:
Р. бр. Елемент критеријума
1. Најнижа понуђена цена
2. Период у коме се цена неће мењати
1.6.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсну документацију понуђачи могу
набавке. Преузимање је бесплатно.
1.7.

Број пондера
70
30

преузети на Порталу управе за јавне

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом
за подношење понуда.
Понуђач подноси понуду лично или непосредно путем поште у затвореној коверти.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац (ПО1) који уписује
податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, емаил адреси и имену и
презимену овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Рок за подношење понуда је до 05.08.2016 год. до 10 часова.
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у
разматрање.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове
своју понуду писаним обавештењем са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“
или „Опозив понуде“за јавну набавку добара редни број ЈН1.1.2/2016 .Понуђач је
дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде
мења.По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује, мења или
опозове своју понуду.

1.8.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда биће одржано 05.08.2016. у 11,00 часова, на адреси: ПУ
„Милица Ножица“, улица Владе Даниловић 9, 14000 Ваљево, у просторијама Наручиоца.
Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.
О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују
председник и чланови комисије и присутни представници понуђача.
Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда,
копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.

1.9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

ПОНУЂАЧА

МОГУ

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да комисији наручиоца предају
писано пуномоћје-овлашћење, за учешће у поступку јавне набавке.
1.10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 2 (два) дана од дана отварања понуда.
1.11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Контакт особа за све информације везане за јавну набавку је дипл.правник Срђан
Радовић, број телефона 014-221-173
1.12. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење
понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове
дефинисане чланом 75 и 76. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан
конкурсном документацијом.
Такође Вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел
уговора попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним
понуђачем бити закључен уговор.

