ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Дом ученика средњих школа Суботица

Адреса наручиоца:

Харамбашићева 22, 24000 Суботица

Интернет страница наручиоца:

www.internatsu.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:

Набавка хемијских средстава за чишћење
33741000 производи за негу руку;
33741100 средство за чишћење руку;
33760000 тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете.

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

/
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:
/

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:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Суботици ул. Харамбашићева бр. 22, канцеларија
секретара Дома, сваким радним даном у времену од 10:00 – 14:00 часова све до истека рока за
подношење понуда,
- са интернет странице наручиоца www.internatsu.edu.rs,
- са сајта Портала за јавне набавкe.

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:
/

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији
на адресу наручиоца у Суботици, ул. Харамбашићева бр. 22 са назнаком ''Понуда за јавну набавку добара - Набавка хемијских
средстава за чишћење бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ'', најкасније до дана 25.06.2020. године до 11:00 часова.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије
назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са
подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити
ко је носилац посла - овлашћени члан групе.
Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или
кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови,
односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за подношење понуда тј.
дана 25.06.2020. године у 11:45 часова у просторијама наручиоца у Суботици, ул.
Харамбашићева бр. 22, црвена сала Дома.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања
понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да
пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно
учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
/

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана,
рачунајући од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће
објавити на Порталу јавних набавки и на своjoj интернет страници у року од
3 (три) дана од дана њеног доношења.

Лидија Ковач Ђеровић и Сандра Говорковић
dom@internatsu.edu.rs

