Република Србија
Предшколска установа „Сунце“
Број:47
Датум:16.01.2020. године
Куршумлија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Предшколска установа „Сунце“
Куршумлија,ул.Косовска бр.36А
Просвета
Јавна набавка мале вредности број 2/2020
Добра.
Набавка добара-меса по партијама .
15110000-Месo.
Предметна јавна набавка је јавна
набавкамале вредности у складу са чланом
39.
ЗЈН(„Сл.гласник
Републике
Србије,бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Набавка добра - меса по партијама
Вредност јавне набавке,
број партија са укупном вредношћу без 1.000.000.00 динара без пдв:
Партија 1. набавка меса – 385.916,66 дин.
ПДВ-а
без ПДВ-а;
Партија 2. набавка прерађевина од меса –
292.500.00 динара. без ПДВ –а;
Партија 3. Набавка пилећег меса –
183.333,33 дин. без ПДВ – а;
Партија
4.
Набавка
сухомеснатих
производа – 138.250,00 дин.без ПДВ –а.

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Bрста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:
Опис предмета набавке,
назив и ознака
из општег речника набавке:

Најнижа понуђена цена
Конкурсна документација преузима се са
Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs,
или непосредно
у просторијама
Предшколске установе „Сунце“ улица
Косвска 36а 18430 Куршумлија(сваког
радног дана од 07:00 – 14:00 часова)
Начин подношења понуде и рок за Понуђач понуду подноси непосредно или
путем поште.Уколико понуђач понуду
подношење понуде:
подноси путем поште мора да обезбеди да
иста буде примљена од стране наручиоца
до означеног датума и часа у овом позиву.

Критеријум за доделу уговора:
Начин
преузимања
конкурсне
докуметације,односно
интернет
адреса где је конкурсна
документација доступна:

Понуде се достављају у писаном облику на
српском језику у затвореној коверти или
кутији,затворене на начин да се приликом
отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се отвара први пут.
Понуде
се
доставњају
на
адресу:Предшколскаустанова“Сунце“,
Куршумлија,ул.Косовска бр.36А.Коверат
или кутија са понудом на предњој страни
мора имати писани текст“ПОНУДА-НЕ
ОТВАРАЈ“,назив и број јавне набавке,ана
полеђини назив,број телефона и адреса
понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда
која није примљена од стране наручиоца
до означеног датума и часа у овом
позиву.Наручилац
ће,по
окончању
поступка отварања понуде,са назнаком да
су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну
понуду.
Рок
за
подношење
истиче
24.01.2020.године. у 12:00часова.
Место,време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана
24.01.2020.године у 12:15 часова у објекту
Предшколске
установе“Сунце“
у
Куршумлији,ул.Косовска бр.36А.
Услови под којима представници Овлашћени представници понуђача,пре
понуђача могу учествовати у поступку почетка отварања понуда,морају комисији
наручиоца поднети пуномоћје за учешће у
отварања понуда:
поступку отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у
Рок за доношење одлука:
року од 8 дана од дана отварања понуда.
Гордана Стефановићтелефон 027/381-534
Лице за контакт:
е –mail vrticsunce054@gmail.com

