На основу чланa 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр.
124/12 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
Гласник РС“ бр. 86/15)) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр.109 од 20.02.2018. године, Наручилац Дом ученика средњих школа у Сремској
Митровици објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца

Дом ученика средњих школа Сремска Митровица

Врста наручиоца

Просвета

Адреса и седиште

Планинска 1, 22000 Сремска Митровица

ПИБ

100588769

Интернeт страница

www.domucenika-sm.edu.rs

Особа за контакт

Снежана Маричић

е-mail

smdom5@open.telekom.rs

Телефон/факс

022/631-722

Врста поступка јавне
набавке

јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке

добра

Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци

Одговорно лице

директор Миленко Тодић

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Опис предмета набавке: Средства за одржавање хигијене по партијама
Укупна процењена вредност износи 1441.667,00 динара без ПДВ
партија 1- средства за чишћење, процењена вредност 944.670,00 динара без ПДВ
партија 2- средства за одржавање хигијене опреме у кухињи, процењена вредност
444.200,00 динара без ПДВ
партија 3 – средства за дезинфекцију, процењена вредност 52.797,00 динара без ПДВ.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
39800000 Производи за чишћење и полирање ,
39830000 Производи за чишћење,
24455000 Средства за дезинфекцију

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:Конкурсна документација се преузима и
доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет
адреси Наручиоца: www.domucenika-sm.edu.rs.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе у
затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да ли се први пут отвара са назнаком :
Понуда за јавну набавку добара средства за одржавање хигијене – не отварати“,
поштом или лично на адресу: Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици,
Планинска 1, до дана 15.03.2018. године до 09:00 часова.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и
презиме контакт особе.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити
15.03.2018. године у 09:15 часова у просторијама Дома ученика средњих школа у
Сремској Митровици,
Планинска бр. 1. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Рок за доношење одлуке: - у року од 8 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Снежана Маричић, телефон 631-722

