ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца: .ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ МИЛКА ДИМАНИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ
Адреса:............................................ ...ул. 12.БРИГАДЕ бр. 34, 16210 ВЛАСОТИНЦЕ
Интернет страница:........................................................................www.predskolska-mdimanic.edu.rs
ПИБ:.............................................................................................................................................101607909
Матични број:........................................................................................................................... 07255462
Број рачуна:...........................................................................................................................840-410661-45
Шифра делатности:..............................................................................................................................8891
Е-маил адреса: .................................................................................milkadimanic@yahoo.com

1.2 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту:
ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), припремљена је конкурсна документација за јавну
набавку добара у отвотреном поступку - набавка намирница за припремање хране, редни број набавке 3/2016.

1.3 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА
Напомена: Спроводи се јавна набавка добара у отвотреном поступку - набавка намирница за припремање хране 3/2016.,
а након доношења Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 88 од дана 25.02.2016. године) и Решења о
образовању Комисије за јавну набавку (бр. 89 од дана 25.02.2016. године) у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.
Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и интернет
страници Наручиоца www.predskolska-mdimanic.edu.rs, дана 07.03.2016. године.
Предмет јавне набавке се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке, као и у складу са посебним законима који регулишу какартеристике и начин руковања појединих група
прехрамбених производа, а све у складу са ХАЦЦП системом.
За ову јавну набавку ће се примењивати:
-Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама(„Сл.лист СРЈ“бр. 33/97,
31/01, „Сл.гласник“бр. 30/10);
-Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци („Сл. листСФРЈ“бр. 29/78, 39/85, 57/89
и„Сл. лист СРЈ“бр.31/93„Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011);
- Закон о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009)
- Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“ бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012)
- Правилници које је Министарство финансија и привреде Републике Србије донело, а који су објављени у ''Службеном
гласнику РС'', број 29/2013, и закони и прописи који важе у Републици Србији.

1.4 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. 3/2016 су добра – набавка намирница за pприпремaње хране по партијама.
Назив и ознака из општег речника набавки је: 15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи.

Јавна набавка је обликована у 5 партија, и то:
ПАРТИЈА 1. - МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА– 15110000, 15130000
• ПАРТИЈА 2. - МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – 15500000, 15511200
• ПАРТИЈА 3.– ХЛЕБ И ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА- 15811100, 15612000
• ПАРТИЈА 4.- СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ –15300000
• ПАРТИЈА5.- ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ - 15850000 – тестенине; 15863000 – чајеви;
15613000 – производи од зрна житарица; 15612000 - брашно од житарица или поврћа и сродни
производи; 15421000 – рафинисана уља; 15831000 – шећер; 15833100 – производи од шећера;
5840000 – какао; чоколада и слаткиши; 15870000 – зачини и зачинска средства; 15890000 – разни
прехрамбени и осушени производи; 15330000 – прерађено воће и поврће; 03142500 - јаја

1.5 ПРАВО НА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75 и члана 76. Закона о
јавним набавкама, а како је наведено у делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове конкурсне документације.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

1.6 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном докуметацијом и позивом.

1.7 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуда се сматра благовременом ако је пристигла и оверена заводним печатом наручиоца у року за подношење понуда,
закључно са даном 06.04.2016. године до 11:00 часова, по локалном времену.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла и није оверена заводним печатом наручиоца у
року за подношење понуда, закључно са даном 06.04.2016. године до 11:00 часова по локалном времену. Понуђач
подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:
Предшколска установа“Милка
Диманић“ 12. бригаде бр. 34,
16210 Власотинце
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће понуђачу неблаговремено
поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.

1.8 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 06.04.2016. године у 11:30

часова.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца уручити писмена
овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.9 ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
У складу са чланом 108. Закона, одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 5 дана од дана јавног отварања
понуда и образложену одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана
доношења.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Душанка Стојановић, тел/фах 016/875-425

