БРОЈ: 01-59/3
ДАНА: 01.03.2017.
1. НАРУЧИЛАЦ: ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "МИРОСЛАВ АНТИЋМИКА" Сомбор, Радоја Домановића 98. Телефон: 025/ 450-743, овлашћено
лице директора Нада Старчевић.
Порески идентификациони број: 101836915
Матични број: 08159785
2. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности обликован по
партијама
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: добра – храна, шифра ОРН: 15000000.
Број
партије
1.

2.
3.
4.
5.
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12.

Назив паритје

ОРН:

Прехрамбени
производи,додаци
јелима, прашкасти и
зрнасти производи
Хлеб
Месо и сухомеснати
производи
Пилетина
Тестенина
Свеже воће
Млеко и млечни
производи
Свежа поврће
Мед
Јаја
Смрзнуто поврће
Смрзнута риба

15870000
15330000
15811100
15110000
15131000
15112130
15850000
03222000
15500000
03221000
03142500
15331100
15220000

4. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који
испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са
чланом 75. Закона о јавним набавкама, а која су за обављање делатности која је

предмет јавне набавке, регистрована. Испуњеност услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама, понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним
набавкама, које доставља изабрани понуђач као копије, а на захтев Наручиоца.
5. Обавештење о начину припремања понуда
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном
документацијом и понуђачи морају да доставе доказе о испуњавању свих
тржених услова за учешће у постуоку јавне набавке.
Понуда са варијантама није дозвољена. Контакт особа за преузимање
конкурсне документације је Кукуљ Милош (телефон 025/ 431-032)
so.dete@hotmal.com.
6. Подношење понуде
Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком, у
затвореној и печатом овереној коверти, са назнаком : „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда
за јавну набавку број 1/2017 на адресу Наручиоца, Дом за децу и омладуну
„Мирослав антић – Мика“ Радиоја Домановића број 98. На полеђини коверте
мора бити назначен назив и адреса понуђача и број телефона особе за контакт.
Рок за достављање понуда истче 13.03.2017. године, у 09,00 часова.
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом. Све неблаговремене понуде Комисија за јавне
набавке ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима
неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
7. Отварање понуда
Јавно отварање понуда извршиће Комисија дана 13.03.2017. године, у
09,30 часова, на адреси и наручиоца.
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење
понуда сматраће се неблаговременом.
Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању, мора да приложи
писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком
да се овлашћење односи на предметну јавну набавку.
8. Обавештење о року у којем ће наручилац донети одлуку о додели
уговора
Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача у року од 5 дана
од дана јавног отварања понуда након чега ће у року од 3 дана, у писаној форми,
обавестити све учеснике о истом.
9. Критеријуми за избор најповољније понуде
Најнижа понуђена цена.
10. Наручилац задржава право да одустане од избора понуде:
- ако установи да ни једна понуда не одговара захтевима из конкурсне
документације;

- због недостатка финансијских средстава;
- због ненамерне грешке у тендерској документацији или због других
ненамерних разлога.
11. Рок за закључивање уговора
Изабрани понуђач биће позван на потписивање уговора у року од 8 дана након
истека рокова предвиђених одредбама Закона о јавним набавкама (члан 113. и
члан 149. Закона о јавним набавкама).

Председник Комисије
СЕКРЕТАР
Милош Кукуљ
___________________

