ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју, Београд

Адреса наручиоца:

Светозара Марковића 85а, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.centarbgd.edu.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИПРЕМЕ ОБРОКА КОРИСНИЦИМА О.Ј. УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ, АУТОПУТ
ББ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА, ПО ПАРТИЈАМА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 10/19
I
II
III
IV
V
VI

Партија – Колонијална роба Општи речник набавки: 15800000-6
Партија - Месо и месне прерађевине Општи речник набавки: 15110000-2, 15131700-2
Партија – Панирана смрзнута риба, ослић филети, Општи речник набавки: 15220000-6
Партија – Воће и поврће Општи речник набавки: 15300000-1
Партија - Хлеб и пециво Општи речник набавки: 15810000-9
Партија – Млеко и млечни производи Општи речник набавки: 15511000-3, 15500000-3

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

6 (шест) партија
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:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација преузима се са Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs или са
интернет странице Наручиоца.

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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
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 23.12.2019.
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 за потребе
припреме оброка корисницима О.Ј. Установа за децу и младе на период од годину дана, по партијама ( бр.
партије и назив), ЈН бр. 10/19 , 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.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се 23.12.2019. године у 10:30 часова, у просторијама
Наручиоца на адреси: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју, Светoзара Марковића 85а, Београд, (сала за састанке, соба бр.21).

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

Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији Наручиоца
поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од
дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Јадранка Чаваљуга, набавна служба Центра, Факс: 3620 414
nabavka@centarbgd.org.rs

Остале информације:

