На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1.
тачка 2) а у вези са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности од 11.марта 2016.
Наручилац
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21410 ФУТОГ
ул. Царице Милице 2.
ПОЗИВА
СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ПОНУЂАЧЕ
ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН ДМВрп I/3-2016- храна за животиње
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА
СА
ДОМОМ
УЧЕНИКА
21410
ФУТОГ
ул.
Царице
Милице
2.
www.poljosko.edu.rs .
2. Врста наручиоца: просвета.
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
4.За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег
речника набавки: Предмет јавне набавкa је храна за животиње, назив и ознака из
Општег речника набавки: храна за животиње-15700000, а према спецификацији која
чини саставни део Конкурсне документације.
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: критеријум за
доделу уговора је најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет
адреса где је Конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација за предметну набавку може се преузети са Портала
јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца
www.poljosko.edu.rs.
7.адреса и интернет адреса државног органа или организаије, односно
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се
могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити
животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија. Министарство финансија Кнеза Милоша 20 11000 Београд Србија
www.mfin.gov.rs Пореска управа Централа Саве Машковића, 3-5 11000 Београд
Србија www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Агенција за заштиту животне средине Руже Јовановића 27а 11160 Београд,
Република Србија www.sepa.gov.rs, Министарство пољопривреде и заштите животне
средине 11000 Београд, Немањина 22-26 www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.Министарствo за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања 11000 Београд, Немањина 22-26.
www.minrzs.gov.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом
документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији на адресу Наручиоца:
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 21410 ФУТОГ ул. Царице Милице 2. ,
са обавезном назнаком на лицу коверте или кутије: "Не отварати - понуда за ЈН ДМВ
рп I/3-2016 – храна за животиње ", поштом или лично, преко писарнице Наручиоца.
На полеђини коверте или кутије обавезно навести назив и адресу понуђача, број
телефона и име особе за контакт.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.Понуђач који је самостално
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне
документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим
мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу
понуде, да исту потпише и овери.
Рок за подношење понуда је 23.03.2016, до 10 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
(буду примљене у писарницу Наручиоца) до 23.03.2016 до 10 часова.
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити
понуђачу.
9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се у
просторијама Наручиоца у Футогу, 23.03.2016 у 10,30 часова. Отварање понуда је
јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда:Представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда уз прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати
отварању понуда, а које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико
представник понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати
статус опште јавности.
19. Рок за доношење одлуке: рок за доношење Одлуке о додели уговора је
10 дана од дана отварања понуда.
Наручилац задржава право да:
- додели уговор једном понуђачу зависно од повољности понуде или
- обустави поступак јавне набавке.
20. Лице за контакт:
-Анђелија Мусић,poljosko.racun@eunet.rs
-Оља Баборац, poljosko@eunet.rs

