ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В.Матић“ Ужице Ул. Драгише Лапчевића 1

31 000 Ужице, Улица Драгипе Лапчевића број 1

Интернет страница наручиоца:

www.mvmatic.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

добра - намирнице и прехрамбени производи (15000000 -храна, пиће дуван и сродни
производи)

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Предметна јавна набавка је обликована у 10 партија
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем проценат укупне врeдности набавке ,
који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од укупне вредности набавке

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски
најповољнија понуда"Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора су:
цена 60 бодова
непромељивост цене 40 бодова
Уколико две или више понуда има исти број бодова , уговор ће се доделити понуђачу који
има више бодова по основу понуђене цене. Наручилац задржава право да цени претходно
позитивно , односно негативно искуство.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са интернет странице - сајта школе адреса
www.mvmatic.edu.rs или са портала Управе за јавне набавке

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, 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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу .Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг
В.Матић“ Ужице Ул. Драгише Лапчевића 1 до 17.08.2018. до 10 часова без обзира на начин доставе. Уколико последњи дан рока буде
нерадни дан, рок истиче првог наредног радног дана до 10 часова.Понуђач који не доставља понуду преко поште исту предаје у
просторијама школе - секретару школе ( канцеларија на првом спрату Ул Драгише Лапчевића 1).Понуда приспела по истеку датума и сата
одређених у позиву , сматраће се небалговременом а наручилац ће исту вратити неотворену понуђачу , са назнаком да је поднета
неблаговремено . Понуђач може да измени , допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понуда се припрема и
подноси у складу са позивоми конкурсном документацијом. Понуду на оргинал обрасцима састављену према датом упуству потребно је
доставити у затвореној коверти са назнаком : "Понуда за јавну набавку добра - намирнице и прехрамбени производи, ЈНбр. 1.1.2/2018
Партија број _________са назнаком ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ" на адресу Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју
„Миодраг В.Матић“ Ужице Ул. Драгише Лапчевића 1. Коверта на предњој страни мора имати заводни број понуђача на полеђини мора
бити оверена печатом понуђача.На полеђини коверте понуђачи су обавезни да назначе назив, седиште , адресу и особу за контакт. Понуђач
може да достави само једну понуду. Понуду доставити на српском језику . Понуда са варијантама није дозвољена.

Место, време и начин отварања понуда:

Поступак јавног отварања одржаће се 17.08.2018. године у 12 часова у зборници Основне
школе за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В.Матић“ Ужице, Ул.
Драгише Лапчевића 1. Уколико последњи дан рока за подношење понуда буде нерадни дан
рок истиче првог следећег радног дана до 10 часова.Поступак отварања понуда спроводи
Комисија образована Решењем наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати поступку
отварања понуда , дужни су да Комисији предају писмена пуномоћја, н аоснову којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.
Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора ће бити донета у року који не
може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Бојана Миловановић, Роса Витезовић
телефон 031/563692

Остале информације:

