ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Геронтолошки центар Матарушка бања
Адреса наручиоца:ул. Драгутина Гвозденовића, број 53. Матарушка бања
Интернет страница наручиоца: www.gcmb.rs
2. Врста наручиоца: Социјална установа
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак обликован у 9 партија
4. Врста предмета:Добра.
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Намирнице за припремање хране и пића за 2018.годину ОРН 1500000
6. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет јавне набавке је обликован у девет партија
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда и то бодовањем за следеће елементе
критеријума:
Понуђена цена ............................................. 80 пондера (понуђач који је понудио најнижу цену добија 80 пондера;
остали понуђачи: најнижа понуђена цена дели се са ценом из понуде која се оцењује, а добијени резултат се множи са 80)

Период у коме се неће мењати цене .......... 20 пондера (минимум 90 дана од дана закључења уговора) (понуђач
који је понудио најдужи период у коме се неће мењати цена од дана отварања понуда, добија максималних 20 пондера; остали
понуђачи: понуђени гарантни период немењања цена дели се са најдужим гарантним периодом из понуде понуђача, а добијени
резултат се множи са 20)
8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs .) и непосрдно на
адреси ул. Драгутина Гвозденовића, број 53. Матарушка бања.
9 Начин подношења понуде и рок:
Понуђач понуду (припрема се на обрасцима из конкурсне документације) подноси непосредно на адресу:
ул. Геронтолошки центар Матарушка Бања, Драгутина Гвозденовића број 53 у времену од 7,00 до 14,30
часова или путем поште на назначену адресу.
Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком. „Понуда за јавну набавку
добра, партија....... -, јавна набавка бр. 05/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“.На полеђини коверте или на
кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и контакт телефон. Обавезно је да понуда
буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати појединачни листови. Потребно је документацију повезати тако да
се приликом листања могу видети странице у потпуности.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 23.05.2018.год. до
10,00 часова, без обзира на начин на који су послате.
10. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно.
Понуде ће се отворити, 23.05.2018.год., у 10,30 часова.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама Геронтолошки центар Матарушка Бања, Драгутина Гвозденовића
број 53, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
11. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача који морају имати
овлашћење које је оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од
стране законског заступника понуђача, које ће предати Kомисији за јавну набавку пре почетка поступка
јавног отварања понуда.
12. Рок за доношење одлуке: у року од 25 дана од дана отварања понуда.
13. Лице за контакт: Владимир Ђоковић, дипломирани правник, vladimirdjokovicgc@gmail.com

