ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ бр. 14/2018 - Дел.бр. 1845 од 03.10.2018. год.
Опис предмета : набавка средстава за одржавање хигијене обликованом у 6 партија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности бр. 1843 oд 03.10.2018 године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за
доделу и закључење уговора о јавној набавци добара ЈНМВ бр. 14/2018.

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика

Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:
Е-mail адреса наручиоца:

Александровац 37230, ул. Крушевачка бр. 8-10

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности 14/2018

Предмет јавне набавке:

набавка средстава за одржавање хигијене
обликованом у 6 партија

www.svetitrifun.edu.rs
pts_s_trifun@mts..rs

Лице за контакт:
Име и презиме: Ката Драгичевић
Функција: Секретар школе
Телефон: 037/ 3552-018
Е-mail адреса: pts_s_trifun@mts.rs

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А.Детаљан опис предмета набавке:
Опис
предмета
набавке:

Ознака
предмета
набавке:

Предметна јавна набавка бр. 14/2018 је набавка добара – набавка
средстава за одржавање хигијене обликованом у 6 партија за потребе
Средње школе “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац.
Локација и место извршења : Средња школа “Свети Трифун” са
домом ученика – Александровац 37230, ул. Крушевачка бр. 8-10
39800000 - Производи за чишћење и полирање.
Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

1. Право на учешће у поступку
Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и доставе доказе о испуњености
услова из наведеног члана, у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15).
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2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 14/2018 је набавка добара - набавка средстава за одржавање хигијене
обликованом у 6 партија
3. Јавне набавке је обликована у две партије и то:
Партија 1. Прибор и галантерија за чишћење и одржавање хигијене,
Партија 2. Средства за одржавање хигијене и дезинфекцију,
Партија 3. Средства за машинско прање и одржавање посуђа,
Партија 4. Средства за прање и одржавање пароконвектомата,
Партија 5. Прибор за личну хигијену,
Партија 6. Прибор за узроковање намирница.
4. Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је:
“Најнижа понуђена цена“
5. Преузимање конкурсне документације
Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату:
- са сајта Портала за јавне набавке
- са интернет странице наручиоца www.svetitrifun.edu.rs
Понуђачи који преузму конкурсну документацију и који донесу одлуку о активном учешћу у
јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и овере ''Потврду о преузимању конкурсне
документације'' и исту непосредно, путем поште или скенирану доставе на адресу наручиоца
или на Е-mail адресу: pts_s_trifun@mts.rs
Такође, увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у
просторијама наручиоца, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова у просторијама Наручиоца,
у Александровцу ул. Крушевачка 8-10 канцеларија секретара школе закључно са последњим
даном за предају понуда тј. до 12.10.2018. године до 11:30 часова.
Напомена: Само понуђачи који доставе ''Потврду о преузимању конкурсне документације''
искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне
информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 3 (три) радних дана пре
истека рока за подношење понуда.

6. Подношење понуде
Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно уз обавезу да иста буде оверена печатом
пријемне писарнице са унетим датумом и часом пријема.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
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.
Понуду доставити на адресу: Средња школа „Свети Трифун“ са домом ученика - 37230
Александровац, ул. Крушевачка бр. 8-10, са назнаком: , Понуда за јавну набавку добара
ЈНМВ бр. 14/2018 - набавка средстава за одржавање хигијене обликованом у 6 партија - за
партију/е бр. ____ - НЕ ОТВАРАТИ”.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на
полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као
и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је
неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени
члан групе.
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У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима
предвиђеним у конкурсној документацији.

7. Рок за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана упућивања Позива за подношење понуда Уколико
последњи дан за достављања понуда буде нерадни дан, рок за достављање понуда биће првог
наредног радног дана.
Благовременом ће се сматрати понуда који стигне на адресу наручиоца закључно са даном
12.10.2018. године до 11:30 часова.
Неблаговремене понуде (понуде које се доставе после одређеног рока) се неће разматрати. По
окончању поступка отварања понуда, све неблаговремено поднете понуде биће враћене понуђачима,
неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Незапечаћена понуда неће бити разматрана.
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.

8. Јавно отварање понуда ће се обавити, одмах по истеку рока за подношење понуда, тј. дана
12.10.2018. године у 12:00 часова на адреси Наручиоца – Александровац 37230 ул. Крушевачка
бр. 8-10, канцеларија секретара школе.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.У поступку отварања
понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави пре почетка поступка јавног отварања понуда Комисији за
јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учествовање у поступку јавног отварања понуда,
издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на
увид.
9. Испуњености обавезних и додатних услова:
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са
чланом 77. Закона о јавним набавкама, о свему према Упутству за доказивање испуњености
обавезних и додатних услова из конкурсне документације (у поглављу IV услови за учешће у
поступку јавне набаке у конкурсној документацији).
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
10. Одлука о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од најкасније 10 (десет) дана рачунајући од дана
отварања понуда.
11. Закључење уговора о јавној набавци:
Рок за закључење уговора о јавној набавци добара је најкасније 8 (осам) дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права понуђача.
Додатне информације у вези са предметном набавком могу се добити преко телефона 037-3751-117
особа за контакт: Ката Драгичевић. у времену од 10,00 до 14,00 часова, сваког радног дана закључно
са роком за предају понуда.
Наручилац
Средња школа “Свети Трифун“
са домом ученика

__________________________
директор Бранко Рајчић, проф.
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