Дом за децу и омладину
„ Петар Радовановић"Ужице
Ул. Немањина 52
број: 637/2014
датум: 21.05.2014.године

На основу члана 55. и 57. став 1. тачка 3. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС» бр. 124/12, у даљем тексту ЗЈН), Дом за децу и омладину «Петар
Радовановић» Ужице, Немањина 52 објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА :
Дом за децу и омладину
„ Петар Радовановић"Ужице
Ул. Немањина 52
Ужице
Телефон: 031/511-346
Email : dragicap@dompruzice.org.rs
Интернет страница: www.dompruzice.org.rs
2.ВРСТА НАРУЧИОЦА: Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић" Ужице
3.ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара - хране (редни број ЈН 1.1.1/2014),
обликован по партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке: Храна, пиће, дуван и сродни производи –
15000000.
5. БРОЈ ПАРТИЈА : 3
Назив партије:

Шифра из речника набавки:

ПАРТИЈА1.1. свеже јунеће и свињско месо, изнутрице............................... 15111000
ПАРТИЈА 1.4. замрзнута риба .........................................................................15220000
ПАРТИЈА 1.11. остале намирнице широке потрошње ................................ 15800000
6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена за партију 1.1. свеже
јунеће и свињско месо,изнутрице.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача за партије 1.4. и 1.11. је економски
најповољнија понуда и то:
елементи:
бодови:
- понуђена цена ..................................................................................
- понуђач је увео и примењује HACCP ...........................................

80 бодова
20 бодова

- понуђач је у поступку увођења HACCP . ....................................
10 бодова
- понуђачи који нису започели
поступак увођења ..............................................................................
0 бодова
_____________________________________________________________________
УКУПНО

100 бодова

ЦЕНА- одговарајући број бодова добија се:
- за најниже понуђену цену 80 бодова
- за остале понуђене цене се пондеришу формулом: најнижа понуђена цена пута
максимални број бодова подељена са понуђеном ценом што даје одређен број бодова.
HACCP – одговарајући број бодова се добија:
- понуђачи који су увели и примењују HACCP добијају 20 бодова.
- понуђачи који су у поступку увођења HACCP система добијају 10 бодова
- понуђачи који нису започели поступак увођења HACCP система добијају 0
бодова.
Укупан број бодова за сваку понуду посебно, за конкретну партију, одређује се
сабирањем добијених бодова по свим критеријумима – елементима.
У случају када постоје две понуде са истим бројем бодова, предност има она понуда,
која је прва пристигла,тј. која је прва заведена у деловодник.
7. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :
Конкурсна документација може бити преузета на један од начина:
- лично/ непосредно у просторијама наручиоца у Дому за децу и омладину
«Петар Радовановић» Ужице, ул. Немањина 52, канцеларија секретара Дома, сваким
радним даном у времену од 10,00-14,00 часова све до истека рока за достављање
понуда,
- са сајта Портала за јавне набавке као и интернет странице Дома.
8.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
Рок за подношење понуда је до 23. јуна 2014. године до 10,00 сати.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока тј. до 23. јуна 2014.год. до 10:00 часова. Понуде се
подносе у затвореној и запечаћеној коверти, посебно за сваку партију на адресу
наручиоца: Дом за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52 у
Ужицу, са назнаком “ Понуда за партију бр______” Јавна набавка Храна бр.
1.1.1/2014- НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђини назив, број телефона и факса, адреса
понуђача као и име особе за контакт и e - mail.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом
понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по
окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је
иста поднета неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је

једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац
примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
9.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за
подношење понуда, то јест дана 23. јуна 2014. године у 10:30 часова, у малој сали Дома
за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52. Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати
овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
10.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана
75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на
начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и
начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном
документацијом.
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана
од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима
понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
12.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Драгица Петронијевић, секретар и Зорица Костић.

