
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

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:

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:

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

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

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: 

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: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
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	Text2: Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб, 19210 Бор 
	Text3: http://www.sportskicentarbor.com/
	Text7: Нема.
	Text8: Нема.
	Text12: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже понуђена цена“.    
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	Text14: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.- Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса ww.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.- Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs.;Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.- Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 
	Text1: јавне набавке бр. 02/2018 су ДОБРА - Намирнице за припремање хране за Народну кухињу
	Text15: 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 препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку брoj 02/2018 - ДОБАРА -  Намирнице за припремање хране за Народну кухињу -  Партија  1), Партија  2), Партија 3), Партија 4), Партија 5),    Партија  6) , Партија  7), Партија 8), Партија 9) , Партија 10)  -  НЕ ОТВАРАТИ”.                   (обавезно заокужити за коју партију се понуда даје)          РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ  12.02.2018. године до 11.00 часова.
	Text16: Место,време и начин отварања понуда:Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда дана 12.02.2018. године у 12.30 часова на адреси Наручиоца ул. Зелени булевар бб, Бор у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
	Text17: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији предају  уредна писмена пуномођја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.  
	Text18: Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
	Text19: Мирјана Денисов, кон.тел.060/383-10-00
	Text20: Нема.
	Text9: Нема.
	Text10: Нема.
	Text11: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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	Text6: Нема.
	Text4: Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) :15111100 -  јунеће месо – јунећи бут прве класе 15113000 -  свињско месо – свињски бут прве класе 15119000 -  суве кости - свињске15119600 -  риба - ослић15131700 конзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свињски)додатне намирнице I (03142500 - јаја, 15612100 – брашно Т-500, 15511210 – млеко 1/1 тетрапак, 15411210 - уље)додатне намирнице II (15871110 – сирће алкохолно, 15530000 - маргарин)поврће – свеже – (03221210 - пасуљ, 03221113 - црни лук, 03221113 - бели лук, 03212100 – кромпир); замрзнуто – (03221220 – грашак, 03221000 –ђувеч): поврће дехидрирано – 03212000 - кромпир пирезачинске намирнице (15872100 - бибер млевени, 15872300 - алева паприка, 15872300 - першун суви, 15872300 - ловоров лист, 15872300 -  суви зачин, 15872400 -  со)
	Text5: Партија 1: 15111100 -  јунеће месо – јунећи бут прве класе Партија 2: 15113000 -  свињско месо – свињски бут прве класе Партија 3: 15119000 -  суве кости - свињскеПартија 4: 15119600 -  риба - ослићПартија 5: 15131700 конзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свињски)Партија 6: додатне намирнице I (03142500 - јаја, 15612100 – брашно Т-500, 15511210 – млеко 1/1 тетрапак, 15411210 - уље)


