ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

Центар за социјални рад Пожаревац
Центар за социјални рад ; улица Моше Пијаде ,број 27; 12000
Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

http://czsrpozarevac.rs/

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:

Јавна набавка мале вредности услуга - спремања и допремања готових оброка за потребе
Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.
Назив и ознака из општег речника набавке: 55523000 – Услуге достављања припремљених
оброка за остала предузећа или установе.

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

Предмет набавке није обликован по партијама
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
Уговори нису резервисани за гора поменуте установе, организације и
привредне субјекте.

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
Јавна набавка се не спроводи у преговарачком поступку

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

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

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
Систем динамичне набавке није предвиђен

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
Понуђач није у обавези да поднесе понуду са подизвођачем.
У случају подношења понуде са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

-Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума-„Најнижа понуђена
цена“
-Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену избор најповољније
понуде биће извршен системом случајног избора, жребом, (извлачење из шешира) које ће
се обавити по позиву за присуствовањем овлашћених представника понуђача који су
понудили исту најнижу цену.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсну документацију и њено преузимање може извршити представник понуђача, са уредним
писаним овлашћењем, сваког радног дана, у времену од 09,00 до 15:00 часова, у просторијама
Центра за социјални рад Пожаревац, лица Моше Пијаде број 27 ; 12000 Пожаревац или са Портала
Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца
http://czsrpozarevac.rs/

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:
- Министарсво финансија – Пореска управа - http://www.poreskauprava.gov.rs./
- Агенција за заштиту животне средине - http://www.sepa.gov.rs./
- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике http://www.minrzs.gov.rs./
- Заштити животне средине - http://www.pozarevac.rs/zastita-zivotne-sredine

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуде јe 12.10.2020.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до 12.10.2020 до 12:00 часова без обзира на начин достављања.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.10.2020 до
12:00 часова без обзира на начин достављања
Понуђач понуду подноси непосредно на писарницу Центра за социјални рад Пожаревац ул.
Моше Пијаде бр.27 или путем поште на адресу Центра за социјални рад Пожаревац ул. Моше
Пијаде бр.27; 12000 Пожаревац у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Место, време и начин отварања понуда:

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана
12.10.2020.г., у 12,30 часова у просторијама Центра за социјални рад Пожаревац, на адреси
Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац у сали за састанке на првом спрату.

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

ʽ̧̯̬̖̏̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̠̖ ̨̠̦̌̏ ̛ ̨̥̙̖ ̨̛̛̪̬̭̱̭̯̯̏̏̌ ̡̨̭̏̌ ̨̨̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚ ̶̛̣̖.
ʽ̛̣̹̖̦̏̌̓ ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ̸̨̪̦̱͂̌̌, ̭̱ ̛̱̙̦̔ ̔̌ ̨̭̠̖̏ ̨̨̭̠̭̯̏̏ ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̌ ̨̡̙̱̔̌
̛̱̬̖̦̥̔ ̛̛̪̭̦̥̌ ̨̧̣̹̖̖̥̏̌̓, ̡̨̠̖ ̖̓ ̛̪̬̖̯̔̌ ʶ̨̛̛̛̥̭̠ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̪̬̖ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌.
ʿ̨̦̱̔̌ ̡̨̠̌ ̛̭̯̦̖̐ ̨̪ ̡̛̭̯̖̱ ̨̡̬̌ ̨̱̯̬̖̦̏͂̐ ̨̨̛̪̥̏̚ ̭̥̯̬̖̌̌̓ ̭̖ ̨̨̦̖̣̬̖̥̖̦̥̍̌̐̏, ̦̖̖̓ ̭̖
̨̛̯̬̯̏̌̌ ̛, ̨̪ ̸̨̡̨̧̦̱̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌, ̛̖̍̓ ̬̖̦̏̌̓̌ ̨̨̦̖̯̬̖̦̏̌ ̸̨̪̦̱̱͂̌, ̭̌
̡̨̦̦̥̌̌̚ ̔̌ ̠̖ ̨̪̦̖̯̔̌ ̨̨̦̖̣̬̖̥̖̦̍̌̐̏.

Рок за доношење одлуке:

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели
уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Горан Рајчић

Остале информације:
Остале информације: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.3-55110-167
Бр.Одлуке о покретању 1.3-55110-167/3 од 30.06.2020. године.

