Центар за смештај и дневни боравак
деце и омладине ометене у развоју,
Светозара Марковића 85 а, Београд
centarbgd.org.rs" www.centarbgd.org.rs.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју покренуо је отворени поступак јавне набавке број 12/15, за набавку добара - Куповина намирница у отвореном поступку по партијама, за потребе Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,  O.J. Дом за смештај деце и омладине оштећеног слуха, за период  од 12 месеци.

Општи речник набавки: 15000000

- Процењена вредност јавне набавке   2.153.739,00 динара.
   I    Партија – Колонијална роба	 			        - Дин      630.810,00	
  II    Партија - Месо и месне прерађевине			        - Дин      742.650,00	
  III  Партија -	Риба – ослић, смрзнути филети		        - Дин        93.600,00       
  IV  Партија - Воће и поврће				       	        - Дин      227.429,00           
   V  Партија -	Хлеб и пециво 				        - Дин      192.450,00      
  VI  Партија – Млеко и млечни производи		                - Дин      266.800,00

Место испоруке добара – магацин О.J. Дом за смештај деце и омладине оштећеног слуха, Светозара Марковића 85а, Београд.
-  Критеријум за доделу уговора  је „најнижа понуђена цена“ под свим другим једнаким условима. 
	Конкурсна документација је објављена на порталу Управе за јавне набавке, Порталу службеног гласника РС и на интернет страници Центра: centarbgd.org.rs" www.centarbgd.org.rs са којих се и може преузети.
Податке о пореским обавезама понуђачи могу добити у надлежној Пореској управи www.poreskauprava.gov.rs, Пореска управа, Централа, Ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд.
Податке о заштити животне средине понуђачи могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине РС:  www.merz.gov.rs, Ул. Немањина 22-26, Београд.
Податке о заштити на раду и заштити инвалида рада понуђачи могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. и у Националној служби за запошљавање: www.nsz.gov.rs, Ул. Краља Милутина 8, Београд.

Подношење понуда

Понуђач је дужан да понуду са доказима достави на адресу: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Светозара Марковића 85а, Београд,  непосредно или поштом, до 26.03.2015. године, до 10 часова. Понуда која пристигне Наручиоцу по истеку датума и сата одређених у позиву и овом упутству, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, уз повратницу и са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком 
„ ПОНУДА за  набавку добара - Куповина намирница у отвореном поступку по партијама( бр. партије и назив), за потребе Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,  O.J. Дом за смештај деце и омладине оштећеног слуха, за период  од 12 месеци. ЈН бр. 12/15 , НЕ ОТВАРАТИ “ . Понуђач је обавезан да на полеђини коверте, (омота), у којој доставља понуду стави печат, назив понуђача, адресу, телефон као и име особе за контакт.
Наручилац ће коверте понуђача завести под бројем, датумом и сатом пријема.
Рок за доношење одлуке о додели уговора – 25 дана од отварања понуда.

Контакт особа: Јадранка Чаваљуга, службеник за јавне набавке Центра, Светозара Марковића 85а. 
Факс: 3620 414	
E mail_ nabavka@centarbgd.org.rs
	
	 
						               За Наручиоца:
						
						            Комисија за ЈН 12/15


