Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса: Београд, ул. ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14
Број : 1061
Датум: 30.06.2017. године

На основу члана 55,став 1. тачка 2., 57.став 1. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ број 124/12,14/2015 и 68/2015), Наручилац: „Дом ученика средње железничке школе“ објављује

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.Наручилац: Дом ученика средње железничке школе-Београд, Здравка Челара број 14
позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са овим позивом и
конкурсном документацијом.
Адреса наручиоца
Београд, Здравка Челара број 14, П.бр. 11000
Матични број
07077718
Назив банке
Управа за трезор
Текући рачун
840-612661-04 и 840-612667-83
Шифра делатности
5590
ПИБ
101879558
Е-mail:
office@domucenika.com
Интернет страница наручиоца: www.domucenika.com

2.Врста наручиоца: Јавна установа – индиректни корисник буџетских
средстава при Министарству просвете, науке и технолошког развоја - основна
делатност смештај и исхрана ученика
3.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности, по партијама
4. Oпис - предмет набавке:НАБАВКА ДОБАРА – Наб а в к а с ен зо рн их - к он тр о лн их ул а зн их и
пр о ла зн их в р ат а у Д о м у уч е н и ка с р е д њ е ж е ле зн и ч ке ш к ол е , број јавне набавке: ДУСЖШЈНМВ-05/17
-Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара садржани су у делу III 1.ТАБЕЛА
конкурсне документације и у VI делу конкурсне документације, што се према свему наведеном, мора
поштовати у потпуности.
У циљу припреме и подношења одговарајуће и прихватљиве понуде, понуђачи су у обавези да обиђу објекат
(локацију) где ће се вршити испорука, што потврђују потписивањем Изјаве (Образац XII -Образац изјаве о

обиласку локације-места вршења испоруке предметних добара)
Ознака из општег речника набавке: 44140000-производи повезани са грађевинским материјалом
5.Број партија:
Јавна набавка мале вредности добара није обликована по партијама.
6. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица, која испуњавају обавезне и додатне
услове предвиђене чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су ближе одређени у одељку 4
конкурснe документацијe.
7.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са
чланом 77.Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
8.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду
9. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

наступа

са

10. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора
- НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА
11. Преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузимати лично у просторијама
наручиоца у Београду у улици Здравка Челара број 14, сваког радног дана од 09 до 13 часова, од
дана објављивања позива на Порталу УЈН-а до задњег дана рока за подношење понуда.
Конкурсна документација за предметну јавну набавку доступна је
заинтересованим понуђачима на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца www.domucenika.com
12. Начин подношења понуда :
Понуда се подноси у писаном облику, непосредно или путем поште
препорученом пошиљком у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ - Београд, ул.Здравка Челара број 14, са напоменом - „Понуда за НАБАВКУ
ДОБАРА- Наб ав к а с ен з ор н их - к о нт ро л н их ул аз них и пр о л аз н их вр ат а у Д о м у уч е н и к а
с ре д њ е ж е л е зн и чк е ш ко л е број ДУСЖШ- ЈНМВ-05/17 “-НЕ ОТВАРАЈ!“
На полеђини коверте или кутије обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број
телефона лица за контакт, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група
понуђача, када је неопходно назначити све понуђаче из групе и њихову улогу у заједничкој понуди
(„овлашћени члан групе“ или „члан групе“).
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније до 10:00 часова,, 10.07.
2017.године.
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања
понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Службеник надлежан за пријем понуде ће, у тренутку пријема сваке понуде, на коверти/кутији уписати
датум и време (сат и минут) пријема понуде, односно евидентирати редни број понуде према
редоследу подношења.
13. Рок за подношење понуда
Отварање благовремено поднетих понуда обавиће се 10.07.2017.године, у 10:30 часова у
просторијама наручиоца у Београду, ул.Здравка Челара број 14 (Управна зграда - јавне набавке).
Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници Понуђача. Представник
Понуђача дужан је да службенику за јавне набавке уручи оригинални примерак писаног овлашћењa
за учешће у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора бити заведено код Понуђача,
оверено печатом и потписано од стране одговорног лица Понуђача. У супротном представник
Понуђача ће се третирати као посматрач.
14.Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
15. Контакт: е-mail aдреса : jnabavke@ domucenika.com, факс: 011/2750-868

