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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 55, 57. и 60.став 1.тачка 2, сагласно члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 I 68/2015), у даљем тексту ЗЈН), члана 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана
33. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у Установи Студентски
центар „Ужице“, Одлуке о покретању поступка јавне набаке број ЈНД - 1/18, заведена у
Установи под бројем 40-2/2018 од 26.01.2018.године и Решења о образовању комисије
за јавну набавку ЈНД- 1/18 заведеним у Установи под бројем 40-3/2018 од
26.01.2018.године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и
закључење уговора о јавној набавци добара

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца :
Е-mail адреса наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

Кратак опис предмета набавке:

Установа Студентски центар „Ужице“
Ужице, улица Иве Андрића број 19
www.scuzice.org
pravnik@scuzice.org
Установа
Поступак јавне набавке мале вредности
Добра
Јавна набавка добра – набавка намирница и осталих
прехрамбених производа обликованом у 11 партија:
Партија 1 :Свеже и замрзнуто месо ( Назив и ознака
из општег речника набавки: месо - 15110000),
Партија 2 :Месне прерађевине (Назив и ознака из
општег речника набавки: месни производи
15130000),
Партија 3 : Млеко и млечни производи (Назив и
ознака из општег речника набавки:
млечни
производи – 15500000),
Партија 4 : Хлеб и пецива (Назив и ознака из општег
речника набавки: хлебни производи, свежа пецива и
колачи – 15810000)
Партија 5 : Бурек и пите (Назив и ознака из општег
речника набавки: пите – 15812120)
Партија 6: Смрзнута риба и производи од рибе (Назив
и ознака из општег речника набавки: смрзнута риба,
рибљи филети и остало рибље месо – 15220000)
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Партија 7: Јаја (Назив и ознака из општег речника
набавки Јаја – 03142500)
Партија 8 : Свеже воће и поврће (Назив и ознака из
општег речника набавки Житарице, кромпир, воће и
коштуњаво воће – 0320000)
Партија 9 : Остале намирнице широке потрошње
(Назив и ознака из општег речника набавки: Разни
прехрамбени производи – 1580000)
Понуђач је обавезан да попуни све позиције по једној
партији.
Понуђач може поднети понуду за сваку партију
посебно или за више партија истовремено.
Понуђач подноси понуду за минимум једну целокупну
партију из конкурсне документације.
Техничке спецификације и предмет јавне набавке
дефинисани су конкурсном документацијом.

Назив и
набавке:

ознака

Добра се испоручују на адресу наручиоца у Ужицу,
Улица Иве Андрића број 19
Опис предмета квалитета и врста намирница и
прехрамбених производа према спецификацији
приложеној у конкурсној документацији:
Ознака из општег речника набавке:
предмета 15000000
Назив из општег речника набавке:
храна,пиће,дуван и сродни производи

Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом.
Подношење електронске понуде није допуштено.
Нема обавезе подношења понуде са подизвођачима.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети:
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лично/непосредно у просторијама наручиоца у Ужицу, ул.Иве Андрића бр. 19,
канцеларија секретара Установе, сваким радним даном у времену од 09,00 – 13,00
часова све до истека рока за достављање понуда,;
- у електронском формату са са интернет странице наручиоца www.scuzice.org или
на Порталу јавних набавки www portal.ujn.gov.rs;
- као и поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за
достављање конкурсне документације на један од наведених начина.
Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од
дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Наручилац не сноси
одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.
-

Комуникација и додатне информације и појашњења
Сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама комуникација између наручиоца и
понуђача у поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују
рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска
средства.
Контакт особа: Ивана Милосављевић, е-маил: pravnik @scuzice.org, радним данима
од понедељка до петка у времену од 08,00 до 14,00 часова или у писаној форми путем
поште на адресу: 31000 Ужице, ул. Иве Андрића број 19, са назнаком: "Питања за јавну
набавку бр.ЈНД- 1/18 „.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој мејл као и радно време и особу за
контакт, ради исправног/валидног достављања докумената.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи ЗЈН
и подзаконски акти који регулишу ову област.
Заинтересована лица могу, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 (пет) радних
дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) радна дана на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници објави одговор у вези са захтевом заинтересованог лица за
додатним информацијама или појашњењима.
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ПРИПРЕМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење
понуде и конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да испуњава све обавезне услове из конкурсне документације
одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин
дефинисан конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и
да попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се
једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и
овереним обрасцима узети у разматрање.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном
облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца у Ужицу, ул. Иве
Андрића број 19, са назнаком ''Понуда за јавну набавку број ЈНД-1/18 – за партију број
____________ НЕ ОТВАРАТИ'', најкасније до дана 12.02.2018. године до 12.00 часова.
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.
Понуђач je у обавези да понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне
документације попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени,
потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са
конкурсном документацијом. Модел уговора потребно је да овери печатом и потпише
овлашћено лице понуђача који наступа самостално, или са подизвођачима, чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора. Модел уговора потребно је да овери
печатом и потпише овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све
елементе уговора. Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном
документацијом.
Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у
понуди, на начин и редом како је дато у конкурсној документацији.
Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном
документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на
начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се
понуда први пут отвара.
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са
назнаком:

Установа Студентски центар „Ужице“ Ужице, ул.Иве Андрића број 19. Јавна набавка
добара број ЈНД 1/18. Набавка намирница и осталих прехрамбених производа
"Понуда за јавну набавку добара-намирнице и остали прехрамбени производи , број
ЈНД-1/18- партија број ______НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Документа којима се доказује испуњеност услова, осим образаца, могу бити у
неовереним фотокопијама.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање
понуда тј. дана 12.02.2018. године у 12,30 часова у просторијама наручиоца у Ужицу, ул.
Иве Андрића број 19,. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а
у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку
поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена.
У случају да након оцењивања понуда, односно примене критеријума “најнижа
понуђена цена” постоје две или више понуда са једнаком најнижом понуђеном ценом,
наручилац ће извршити избор најповољније понуде понуђача који је понудио краћи рок
испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, уговор ће се доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба.
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана,
рачунајући од дана јавног отварања понуда.

