Предшколска установа ''Ласта''
Капетан Мишина бб
12 223 Голубац
Број: 45
Датум: 06.02.2018. године
На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 39. и члана 60 став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем ЗЈН),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 1/2018 број 39 од 05.02.2018. године
и Решења о образовању комисије за ЈНМВ 1/2018 број 40 од 05.02.2018. године,
Предшколска установа ''Ласта'' Голубац објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-ХРАНЕ, НАМИРНИЦА ЈНМВ 1/2018
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа ''Ласта''
Капетан Мишина бб, 12223 Голубац
Интернет страница: www.lastagolubac.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Контакт
Јасмина Стојановић
Е - mail адреса: lastagol@gmail.com
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2018 су добра – храна, намирнице – ознака из
општег речника набавке -15000000 Храна, пиће, дуван и сродни производи.
5. Начин преузимања конкурсне документације:
 На Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
 На интернет страници наручиоца: www.lastagolubac.edu.rs
6. Наручилац неће разматрати понуде са варијантама.
7. Начин и рок подношења понуде:
Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН-а и условима
одређеним у предметној Конкурсној документацији.
Право подношења понуда имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а
испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о
јавним набавкама.
Крајњи рок за доставу понуде је 14.02.2018. године до 12:00 часова.
Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом
отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:
1

''Понуда за јавну набавку добара – хране, намирница ЈНМВ 1/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ, путем поште или лично на адресу наручиоца.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу.
Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема
наручиоца најкасније до 12:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који
је послата.
Додатна питања и појашњења конкурсне документације у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН-а се могу постављати сваког радног дана, од понедељка до петка, од 07:00
до 15:00 часова, путем поште на адресу наручиоца или путем електронске поште на
lastagol@gmail.com.
8. Место, време и начин отварања понуда
Поступак отварања понуда ће се спровести 14.02.2018. године, у просторијама
наручиоца, одмах по истеку рока за подношење понуда.
9. Услови под којима представници понуђача могу да присуствују отварању
понуда:
Представник понуђача је пре отварања понуда дужан да поднесе Комисији за
јавну набавку овлашћење за присуство поступку отварања понуда, заведено код
понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
10. Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.
11. Рок за доношење одлуке:
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 2 дана од дана отварања
понуда и објавити је на Порталу јавних набавки у року од 2 дана од дана доношења.

Комисија за ЈНМВ 1/2018
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