ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за ЈН Д-01/15 намирнице за исхрану ученика
Наручилац: Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, Здравка челара 16, www.dom-ucenika.com,
Врста наручиоца: Јавна установа - индиректни корисник буџетских средстава –просвета
Врста: отворени поступак- добра - намирнице за исхрану ученика. Храна, пиће и сродни производи: ознака 15000000,
Набавка је обликована у 9 партија.
Критеријум за избор понуде је "економски најповољнија понуда". Критеријуми:цена 80 пондера, рок и услови плаћања 10
пондера и рок испоруке 10 пондера.
6. Конкурсна документација се преузима са интернет странице Наручиоца www.dom-ucenika.com, и са Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs
7. Подаци о државном органу или организацији, органу 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 обавезамамогу се добити у Пореској управа Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства енергетике,
развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне
политике.
8. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове које је утврдио наручилац у
конкурсној документацији, из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12).
9. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Наручиоца:Дом ученика средње ПТТ школе,
Београд, Здравка Челара 16, са назнаком: Понуда за ЈН бр. Д-01/15, партија бр. _ НЕ ОТВАРАЈ. Рок за поношење понуде је
05.03.2015.године до 10,00 сати.
Само благовремене приспеле, потпуне и запечаћене понуде биће предмет разматрања.
Отварање понуда ће се обавити , истог дана по истеку рока за подношење понуда, у 10,30 часова, у просторијама Дома
ученика средње ПТТ школе, Београд, Здравка Челара 16. Отварање понуда је јавно.
10. Овлашћени представници понуђача пре отварања понуда морају Комисији да предају пуномоћје за учешће у поступку
отварању понуда.
11. Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.
12. Лице за контакт је Светлана Кривокапић, телефон: 011/2070-092, e-mail адреса pttdomsekretar@yahoo.com.
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