ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
БЛАЦЕ
БРОЈ: 307/1
ДАНА: 11.04. 2019.год.

На основу члана 60 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), и Oдлуке о покретању поступка јавне
набавке бр.1.1.1/19 (деловодни број Oдлуке-288/1 од 04.04.2019.године) Основна
школа „Стојан Новаковић“ Блаце расписује:
I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца:Основна школа „Стојан Новаковић“ Блаце
Адреса наручиоца:ул. Вука Караџића бб,18420 Блаце
Врста наручиоца: Установа основног образовања
Врста поступка:јавна набавка мале вредности
Врста предмета:јавна набавка добара
Опис предмета јавне набавке: храна, пиће и намирнице за припремање хране
обликоване по партијама од I до VI
Ознака из ОРН 15000000
ПАРТИЈЕ
Партија I: Млеко и млечни производи
Ознака из ОРН 15500000;
Партија II: Хлеб и пецива- хлебни производи, свежа пецива и колачи
Ознака из ОРН 15810000;
Партија III: Пиће – Пића, дуван и сродни производи
Ознака из ОРН 15890000;
Партија IV: Месо и месне прерађевине- производи животињског порекла, месо и
меснe прeрађевине
Ознака из ОРН 15100000;
Партија V : Воће и повреће – воће, поврће и сродни производи
Ознака из ОРН 15300000;
Партија VI: Прехрамбени производи – разни прехрамбени производи
Ознака из ОРН 15800000.
Не спроводи се резервисана јавна набавка
Не спроводи се електронска лицитација
Критеријум за доделу уговора је економски наjповољнија цена.
Елементи критеријума:
1.понуђена цена-вредност ----максимални број бодова—50 бодова
2.рок плаћања,--------------------максимални број бодова—40 бодова
3.рок испоруке------------------- максимални број бодова ---10 бодова
Врста критеријума за доделу уговора са методологијом за доделу пондера за сваки
елемент ближе су описани у конкурсној документацији .

Начин преузимања конкурсне документације:сваког радног дана на наведеној
адреси наручиоца у периоду од 08-13 сати, на интернет страници школе www.osblace.edu.rs и на Порталу управе за јавне набавке.-portal.ujn.gov.rs
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу наручиоца у
затвореној коверти или у кутији на начин да се приликом отварања понуда са
сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуђач може документа
(обрасце доказе и сл.)захтевана конкурсном документацијом повезати траком
(јемственик) у комплетну целину из разлога онемогућавања евентуалног
замењивања одстрањивања или убацивања појединих листова.
На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) или се понуда
подноси са подизвођачем на коверти или кутији је потребно назначити да се ради
о групи понуђача или о подизвођачу и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди и подизвођача.
Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку, једну или више партија.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди и на предњој страни коверте или кутије наведе да ли
се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије
У случају да понуђач поднесе понуду за целокупну јавну набавку, две или више
партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију
посебно што је детаљније описано у упутству понуђачима како да сачине понуду.
Докази из чл.75 и 76 Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за целокупну
јавну набавку за две или више партија не морају бити достављени за сваку партију
посебно односно могу бити достављени у једном примерку за све партије с тим
што понуђач ову чињеницу наглашава у обрасцу понуде (образац бр.9).
Врста спецификације(техничке карактеристике количина и опис добара)дати су у
конкурсној документацији у поглављу VIII као и у обрасцима
10,10А,10Б,10В,10Г,10Д за све партије понаособ.
Понуду обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, модел уговора
и друго понуђач попуњава читко-хемијском оловком и овлашћено лице за
заступање потписује их и печатом оверава.
Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Понуђач по
сопственом избору може откуцати понуду, обрасце, изјаве и другу конкурсну
документацију.
Обавезну садржину понуде чине поред обрасца понуде и сви други обрасци и
изјаве тражени конкурсном документацијом и исти морају бити читко
попуњени потписани и оверени печатом.
Обрасци, изјаве и модел уговора у конкурсној документацији су дати у једном
примерку па уколико понуђач подноси понуду за више партија исте ће
фотокопирати
-Понуђач који наступа самостално или са подизвођачем попуњава, оверава
печатом и парафира сваку страну модела уговора а последњу страну оверава
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. На овај начин понуђач
потврђује да прихвата све елементе уговора. У случају заједничке понуде
поступак је исти а оверавање, парафирање и потписивање врши овлашћено

лице групе понуђача. У случају понуде групе понуђача исти морају
приложити споразум чланова групе понуђача(образац 4).
-Подаци унети од стране понуђача у моделу уговора морају бити сагласни са
подацима из понуде.
-Подаци уписани мимо обрасца неће се разматрати-уважавати.Свако
прецртавање,подебљавање,бељење и сл. мора се оверити печатом и потписом
овлачћеног лица понуђача или групе понуђача.У наведеном случају факсимил
није дозвољен.
-Понуђач није обавезан да доставља обрасце,изјаве и сл. предвиђене
конкурсном документацијом а који се не односе на понуду понуђача
Понуду доставити на адресу:
Основна школа „Стојан Новаковић“ Блаце, ул.Вука Караџића бб, 18420 Блаце
"Понуда за јавну набавку бр. 1.1.1./19 - набавка добaраза партију бр.___
- НЕ ОТВАРАТИ".
Рок за подношење понуда:Понуда се сматра благовременом ако је од стране
наручиоца примљена до 22.04.2019. године до 11,00 сати без обзира на начин
достављања.
Mесто време и начин отварања понуда: Oтварање благовремено приспелих понуда
обавиће се дана 22.04.2019. године у 12,00-сати у просторијама наручиоца.
Понуде отвара комисија за јавне набавке наручиоца. Отварање понуда је јавно и
може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу
активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да
доставе потписано заведено и печатом оверено пуномоћје-овлашћење.Овлашћена
лица за заступање(статутарни заступници)привредних друштава,предузетници и сл
као предтавници понуђача у поступку отварања понуда су дужни да наведу
интернет страну надлежног органа на којој су јавно доступни напред наведени
докази.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:у року од 20 дана од дана јавног
отварања понуда.
Лица за контакт: Зоран Милутиновић
Саша Стефановић
факс:027-371-010.

