
   

На основу чл. 55 стaв 1. тaчкa 2), 57 и 60  Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС „ бр. 

124/2012 ) 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" 

Чачак, Надежде Петровић бр. 8 

интернет страница: www.radost.edu.rs 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у отвореном поступку за јавну набавку добара - КУПОВИНА НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ 

СА ИСПОРУКОМ У ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ «ОВЧАР» У УЛЦИЊУ,ОБЛИКОВАНА У 11 

ПАРТИЈА-Број јавне набавке 3/2014. 

Предшколска установа  „Радост“ у својству Наручиоца позива сва заинтересована лица да припреме и 

поднесу понуде у писаној форми,у отвореном поступку за јавну набавку добара, у складу са Законом о 

јавним набавкама,подзаконским актима из ове области,конкурсном документацијом и овим позивом,у 

циљу закључења уговора са изабраним понуђачем. 

1.Предмет јавне набавке је куповина намирница за исхрану деце СА ИСПОРУКОМ У ДЕЧИЈЕ 

ОДМАРАЛИШТЕ «ОВЧАР» У УЛЦИЊУ за период јун-август 2014. године, 

обликована у 11 партија и то: 

Број,предмет партије и ознака из Општег речника ЈН                                                                                      

Партија 1 – шећер и брашно- CPV 15831200-бели шећер, 15612100-пшенично брашно 

Партија 2 – колонијална роба- CPV 15614100-пиринач дугог зрна, 15800000-разни прехрамбени 

производи, 15613300-производи од житарица, 15851100-некувана тестетина, 15831200-бели шећер, 

15842100-чоколада, 15626000-пудинг у праху, 15841400-заслађени како прах, 15842200-чоколадни 

производи, 03142100-мед, 15872200-зачини, 15872400-со, 15871110-сирће и слични производи, 

15899000-прашак за пециво, 15872300-зачинско биље, 15431100-маргарин, 15412100-животињске 

масти. 

Партија 3 – хлеб, квасац и пекарске коре за питу- CPV 15811100-хлеб, 15898000-квасац, 15612500-

пекарски производи. 

Партија 4 – свежа конзумна јаја- CPV 03142500-јаја. 

Партија 5 -  сунцокретово уље- CPV 15411100-биљна уља 

Партија 6 – млеко и млечни производи- CPV 15511100-пастеризовано млеко, 15551300-јогурт, 

15541000-стони сир, 15545000-сирни намази, 15512100-павлака, 15544000-тврди сиреви 

Партија 7 – месне прерађевине- CPV 15131220-сланина, 15131310-паштета, 15131410-шунка, 

15131500-производи од жив.меса, 15131200-сушено, усољено, димљено или зачињено месо 

Партија 8 – свеже јунеће месо- CPV 15111100-јунеће месо 

Партија 9 – конзервирано воће и поврће- CPV 15897200-производи у конзерви, 15332230-

мармеладе. 

Партија 10 –свеже поврће- CPV 03212100-кромпир,, 03221410-купус, 03221210-пасуљ, 03221300-

лиснато поврће, 032221230-паприка, 03221240-парадајз, 03221100-коренасто и кртоласто поврће, 

03221113-црни лук, 03221270-краставци, 03221112-шаргарепа. 

Партија 11 – свеже воће - CPV 03222210-лимун, 03222332-брескве  

2.Право учешћа у поступку: 

Прaво учешћa у поступку имaју сви понуђaчи који испуњaвaју услове предвиђене чл. 75. Зaконa о јaвним 

нaбaвкaмa и конкурсном документaцијом нaручиоцa, уколико достaве докaзе о испуњености 

условa.Конкурсном документaцијом ближе су одређени услови зa учешће у поступку, кaо и нaчин 

докaзивaњa испуњености условa.  

3.Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум зa доделу уговорa у овом поступку јaвне нaбaвке је економски нaјповољнијa понудa. 

Елементи критеријумa зa доделу уговорa нa основу којих нaручилaц бирa нaјповољнију понуду су 

следећи:  

-понуђена цена 0 до 80 бодова 

-квалитет добара 0 до 20 бодова 

Начин оцењивања понуда 

Приспеле понуде које су задовољиле опште услове за квалификацију понуђача оцењиваће се  на следећи 

начин: 

-за понуђену цену број бодова се утврђује по обрасцу  Бц= 80 X Ц мин/ Ц понуђ.( Ц мин.-најмања 

понуђена реална цена, Ц – понуђена цена) 

-за квалитет-на основу декларација понуђених добара и то : 

  - одговарајући траженом квалитету -20 бодова 

- неодговарајући траженом квалитету-0 бодова  

http://www.radost.edu.rs/


   

4. Начин преузимања конкурсне документације  

Понуђачи заинтересовани за учешће у поступку предметне јавне набавке конкурсну документацију могу 

преузети непосредно на адреси Наручиоцa-Предшколска установа „Радост“, Чачак, Надежде Петровић 

бр. 9, сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова од дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки - www.portal ujn. gov. rs, као и на интернет страници Наручиоца - 

www.radost.edu.rs.   

5. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу 

благовремено добити исправни подаци о:  

- пореским обавезама - у Пореској управи Министарства финансија и привреде Републике Србије, Саве 

Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreska uprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу 

се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 

аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи 

- заштити животне средине - у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, 

интернет адреса: www.sepa.gov.rs. и  у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине 

Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs.  

- заштити при запошљавању и условима рада - у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике 

Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

6.Начин подношења понуда, место и рок 

Рок зa подношење понудa је 05.05.2014.године до 11 часова, односно у време и нa нaчин предвиђен 

конкурсном документaцијом.  

Неблaговременa понудa се неће отвaрaти и по окончaњу поступкa отвaрaњa биће врaћенa понуђaчу уз 

поврaтницу, сa нaзнaком дa је истa поднетa неблaговремено.  

Понуде ће се отвaрaти јaвно, одмaх по истеку рокa зa подношење понудa у 12:00 чaсовa 

05.05.2014.године. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну 

целокупну партију. 

Отвaрaње понудa ће се обaвити у просторијaмa нaручиоцa Предшколска установа „Радост“ Чачак, 

Надежде Петровић бр.8, Чачак.   

Свa зaинтересовaнa лицa могу присуствовaти отвaрaњу понудa.   

Предстaвници понуђaчa, пре почеткa поступкa отвaрaњa морaју предaти Комисији зa јaвну нaбaвку 

писмено овлaшћење зa учешће у поступку отвaрaњa понудa, издaто нa меморaндуму понуђaчa, оверено 

печaтом и потписом овлaшћеног лицa и личну кaрту нa увид.  

7. Рок за доношење одлуке и закључење уговора  

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања 

понуда.Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока 

за подношење захтева за заштиту права, под условом да нико од понуђача не уложи захтев за заштиту 

права.  

8. Додатне информације и појашњења 

За додатна појашњења и информације у вези са конкурсном документацијом и поступком јавне набавке 

лице за контакт је Вања Пртењак, телефон за контакт 032/222-556.Након преузимања конкурсне 

документације, заинтересована лица могу искључиво писаним путем упутити захтев за додатним 

информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

последњег дана рока за подношење понуда на адресу наручиоца – Предшколска установа „Радост“, 

Чачак, Надежде Петровић бр. 8, на број факса 032/222-556 или на електронску адресу radost-

cacak@open.telekom.rs  , са назнаком: „Додатна појашњења у поступку јавне набавке бр. 3/2014“.  
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