ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ ЛУЧАНИ
Радничка бб, 32240 Лучани
Објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ 2/20
1.

НАРУЧИЛАЦ: Предшколска установа „Наша радост“ Лучани, Радничка бб, 32240
Лучани
Контакт телефон/факс: 032/817-339
ПИБ: 101266502
Матични број: 07151896
Шифра делатности: 8510 и 8891
Број текућег рачуна: 840-118661-38, Управа за трезор Лучани
Е-mail:vrticlucani@mts.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Избор најповољнијег понуђача и закључење уговора за
Јавну набавку добара – отворени поступак:
Набавка намирница за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани , обликована по партијама (7)
1. месо, месне прерађевине, риба
2. млеко, млечне прерађевине
3. воће и поврће
4. јаја
5. хлеб, брашно, прерађевине од житарица
6. смрзнути производи
7. остале намирнице широке потрошње.
-Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 15000000- производи животињског
порекла, месо, месни призводи; 15110000- месо; 15130000- месни производи; 15200000припремљена и конзервисана риба; 15131000- конзервисано месо и месне прерађевине; 15500000млечни призводи; 15300000- воће, поврће и сродни производи; 03142500- јаја, 15811100- хлеб;
03211900- производи од житарица; 15331100- свеже и смрзнуто поврће; 15800000- разни
прехрамбени производи.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (чл 75. став 1. тачка 1) до 5)):
1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
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4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
5) да је у складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштиту
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
6) додатни услови су дефинисани у конкурсној документацији у оквиру дела који детаљније
регулише испуњеност услова за ову јавну набавку и начин њиховог доказивања.
Испуњеност свих, и обавезних и додатних услова, понуђачи ће доказивати на начин предвиђен
Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, тј. потписивањем одговарајућег
обрасца изјаве која је део конкурсне документације осим услова под редним бројем 4. који се
доказује достављањем копије:
- Потврде о извршеном упису објекта у Централни регистар за субјекте који се баве
производњом и прометом хране и хране за животиње ( члан 15. Закона о безбедности хране ''Сл.
гласник РС'' бр. 41/09'') издату од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине;
или
-Извода или потврде о упису привредног субјекта-правног лица у Централни регистар који
је издат од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине;
или
- важећег Решења о испуњењу ветеринарско-санитарних услова објекта односно опште и
посебне услове за хигијену хране који је издат од стране Министарства пољопривреде и заштите
животне средине – Управе за ветерину.
Наручилац је дужан да пре доношења одлуке о додели уговора, у складу са Законом захтева
достављање свих или појединих доказа о испуњености обавезних и додатних услова, уколико нису
достављени у понуди.
5. КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ:
Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.
Елементи критеријума:
Цена добара..................................................................................100 пондера.
6. УВИД У КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: се може извршити на Порталу Управе за
јавне набавке а преузимање конкурсне документације се може извршити са Портала Управе за
јавне набавке, на сајту установе http://www.vrticlucani.edu.rs/ или у просторијама наручиоца,
Предшколска установа „Наша радост“ Лучани на адреси Радничка бб у Лучанима, код секретара
установе, почев од дана објављивања на Порталу до 12.06.2020. године, у времену од 09,00 до
11,00 часова.
7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (начин, рок, место, време и начин отварања понуда…)
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и јавним позивом,
са ценама израженим у динарима.
Понуђач је дужан да све предиђене формуларе уредно попуни, потпише и овери печатом.
Понуда мора да садржи све ставке садржане у спецификацији.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуда се доставља препоручено пошиљком или лично, у затвореној и запечаћеној коверти на
српском језику, на адресу: Предшколска установа „Наша радост“ Лучани, Радничка бб, 32240
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Лучани, са назнаком: Понуда за јавну набавку број 2/20: Набавка намирница за потребе ПУ
„Наша радост“ Лучани.
Назнаку на које се партије понуда односи, и назнаку „НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношње понуда је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне
набавке до 11,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан (субота или недеља) или на дан
државног празника као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до
11,00 часова.
На полеђини коверте обавезно написати назив, седиште и адресу фирме, овлашћено лице и
контакт телефон/факс, због идентификације приликом отварања понуда.
Писана понуда мора да буде оригинал, на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена
печатом и потписана од стране овлашћеног лица, као и са свим прилозима који представљају део
конкурсне документације.
Понуде које пристигну до наведеног рока сматраће се благовременим. Наручилац ће по
окончању поступка отварања понуда вратити неблаговремену понуду понуђачу, неотворену са
назнаком да је поднета неблаговремено.
8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 12.06.2020. године до 11,00 часова.
9. Јавно отварање понуда ће се обавити 12.06.2020. године у 12,00 часова, у просторијама
наручиоца у Лучанима, код секретара Вртића (одмах након истека рока за подношења понуда,
односно истога дана, (чл.103.ст.1) ЗЈН).
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је поднети Комисији за
јавну набавку писано овлашћење (пуномоћје) за учешће у поступку јавног отварања понуда,
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица. За законске заступнике – РЕШЕЊЕ АПР
или ЛИСТУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ЗАСТУПАЊЕ).
Одлука о додели уговора биће донета у року од највише десет дана од дана отварања понуда.
10.Особа за контакт: Љубомир Радичевић, Комисија за јавну набавку бр. 2/1920
Е-mail: vrticlucani@mts.rs
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у
писаном облику на наведени E-mail или поштом на адресу наручиоца.
Остале инфомације:
Наручилац задржава право да одустане од спровођења предметне јавне набавке ако установи да
ниједна понуда није одговарајућа, или из других објективних разлога, а у било којој фази
поступка, без обавезе надокнаде штете понуђачима.
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