ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Чачак
Адреса наручиоца: Чачак, Учитељска 8
Интернет старница наручиоца: www.domucenika-cacak.org.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста поступка јавне набавке:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА.
Врста предмета: ДОБРА
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ:
Партија 1 - Папирна галантерија и течни сапун,
Партија 2 – Средства и материјал за одржавање хигијене,
Партија 3 - Средства за машину за прање и испирање посуђа и конвектомата
Број набавке: ЈНМВ Д-1.1.2/2020
Назив и ознака из општег речника набавки:
39800000 – Производи за чишћење, 39831200 – Детерџенти, 39831300 – Средства за
чишћење пода, 39831600 – Средства за чишћење тоалета, 39832000 – Производи за прање
посуђа, 39832100 – Прашак за прање посуђа, 39833000 – Производи против прашине,
39811100 – Освеживач ваздуха, 39811110 – Дозатори за освеживаче ваздуха, 39813000 –
Пасте и прашкови за чишћење, 39831220 – Средства за одстрањивање масноће, 39831210 –
Детерџенти за машине за прање судова, 33760000 – Тоалетна хартија, марамице, пешкири
за руке и салвете, 39224000 - Метле, четке и други производи разних врста, 39224320 –
Сунђери, 19640000 - Вреће и кесе за отпад од полиетилена, 39525100 - Крпе за прашину,
39831210 - Детерџенти за машине за прање судова.
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ (ПРАВО УЧЕШЋА, ДОКАЗИ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА):
Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из
члана 75. тачке 1), 2), 4) и 5) Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12,
14/15 и 68/15), као и додатне и друге услове, сагласно члану 76. Закона.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора за све партије:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Заинтересовани, за све време трајања рока за подношење понуда, могу преузети
конкурсну документацију у електронском формату на интернет страници Наручиоцаwww.domucenika-cacak.org.rs и са Портала јавних набавки-www.portal.ujn.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца, Дом ученика
средњих школа Чачак, Учитељска број 8, најкасније последњег дана наведеног рока,
односно 27.07.2020. године до 10,00 часова, без обзира на начин на који су послате.
Понуде се подносе у затвореној коверти, за сваку партију посебно, са назнаком: ,,Понуда
за ЈНМВ МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – бр. Д1.1.2/2020 и ознаком партије: ПАРТИЈА __________________ - НЕ ОТВАРАТИ”.
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Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах, истог дана, по истеку рока за
подношење понуда, односно 27.07.2020. године по следећем распореду:
Партија 1 у 10,30 часова;
Партија 2 у 11,15 часова;
Партија 3 у 12,00 часова.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама Дома ученика средњих школа Чачак, у
Учитељској улици број 8.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Представници понуђача, уколико учествују у поступку отварања понуда, морају имати
овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања
понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда и биће
објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници установе.
Kонтакт: факс: 032/322-533, e-mail: javnenabavke.duc@gmail.com.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, у радно
време од 8,00-14,00ч.
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