ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Предшколска установа „Милица Ножица“ из Ваљева

Адреса наручиоца:

Владе Даниловић 9, 14000 Ваљево

Интернет страница наручиоца:

www.milicanozica.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су намирнице и прехрамбенипроизводи ЈН.Бр.1.1.12/2018
Назив и ознака из општег речника набавке: -партија
- -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 – шећер1 5831200- 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

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
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Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати
понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду
изабрати жребом.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
- Интернет стране Наручиоца: http://www.milicanozica.edu.rs
- Са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs

Адресa и интернет адресa 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:
Пореска управа Републике Србије: www.poreskauprava.gov.rs
Град Ваљево, Карађорђева 64 Ваљево: izvorniprihodi@valjevo.org.rs
Министарство рада,запошљавања и социјалне политике, Немањина 11 Београд:
www.minrzs.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26 Београд:
www.merz.gov.rs
Агенција за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом
наручиоца који је саставни део конкурсне документације.
Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти.
Рок за подношење понуда је 20.08.2018.године 10 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда биће одржано датум 20.08.2018.године у 11 часова, на адреси:
ПУ „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић бр. 9, 14000 Ваљево

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје,
којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је осам дана од
дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Иван Лазаревић, телефон 062/80-58-296
Е-маил адреса: nabavke.pumn@gmail.com,

Остале информације:

