На основу одредаба члана 55 став 1. тачка 2, члана 57. став 1. члана 60. став 1. тачка 1.
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац
Предшколска установа «Др Сима Милошевић» Земун, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
ПУ «Др Сима Милошевић» Земун из Земуна, Ул. Капетана Радича Петровића бр.26 интернет
страница Наручиоца: www.pudrsimamilosevic.edu.rs ;
2.
ВРСТА НАРУЧИОЦА
Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
3.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Отворени поступак у складу са чл. 32 ЗЈН
4.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
Предмет јавне набавке су добра – Опрема за угоститељство, образовање и спорт и потрошни
пластични материјал за опремање новог објекта у комплексу Електронске индустрије број ОПД
21/2015, обликована у 7 партија
НАЗИВ ПАРТИЈЕ
1. Кухињски инвентар

2. Опрема за музичко

3. Опрема за спорт
4. Постељина
5. Итисони и усисивачи

6. Остала
опрема
образовање
7. Потрошни
материјал

за

пластични

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ
39220000-0 – Кухињскам опрема, предмети за
домаћинство и потрепштине за угоститељство;
39221100-8 Кухињско посуђе;
39221260-7 Метално кухињско посуђе за велике
кухиње
37310000-4 – Музички инструменти;
37311100-2 Клавири
37311200-3 Хармонике
37315100-0 Синтисајзери
37400000-2 – Спортска роба и опрема;
39512000-4 - Постељина;
39713430-6 – Усисивачи;
39532000-0 – Подни простирачи;
39530000-6 - Теписи, подни простирачи и ћилими;
42923200-4 -Ваге
33192000-2 - Медицински намештај
19520000-7 - Производи од пластичних маса

5.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена" с тим да ће се за оцену
понуда узимати у обзир понуђена цена без ПДВ-а. Уколико две или више понуда имају исту најнижу
понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.
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ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на Порталу Управе за јавне набавке и интернет
адреси Наручиоца: www.pudrsimamilosevic.edu.rs;
6.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда објављеним на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца.
Понуда се доставља непосредно или путем поште, у затвореној коверти, затвореној на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са
назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО,
ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ И ПОТРОШНИ ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМАЊЕ
ОБЈЕКТА КОМБИНОВАНЕ ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ У
КОМПЛЕКСУ
ЕЛЕКТРОНСКЕ
ИНДУСТРИЈЕ, БРОЈ ОПД 21/2015, НЕ ОТВАРАТИ“ и адресом: Ул. Капетана Радича
Петровића бр.26, канцеларија бр. 26, Земун - сваког радног дана у времену од 08:00 до 16:00.
На полеђини навести: пун назив и адресу, телефон и факс подносиоца понуде и особу
за конктакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу Наручиоца је 07.12.2015.
године до 10:00 часова.
Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом. Неблаговремене
понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз
повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се дана 07.12.2015. године у 10:15 часова, у
просторијама Наручиоца у Земуну, Ул. Капетана Радича Петровића бр.26.
8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

ПОНУЂАЧА

МОГУ

УЧЕСТВОВАТИ

У

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само
овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања
понуда. Овлашћење мора да буде оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача.
9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда
10.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Бранка Булатовић brankab@pudrsimamilosevic.edu.rs факс: 011/2672-976;

2

