ССШ „Борислав Михајловић Михиз“
Број: 210/2019-4
Ред.бр.ЈНМВ 4/2019
Дана: 17.05.2019. године
ИРИГ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: ССШ „Борислав Михајловић-Михиз“ Ириг
Адреса наручиоца: 22406 Ириг, ул. Змај Јовина 59
Интернет страница наручиоца: www.sssborislavmihajlovic.edu.rs
Врста наручиоца: установа у области просвете
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, обликована у две
партије
Врста предмета: добра
Опис предмета јавне набавке: ЈНМВ – набавка намирница и прехрамбених производа за
2019 годину, обликована у две партије (ОРН 15000000 – храна, пиће, дуван и сродни
производи и 15810000 – хлебни производи, свежа пецива и колачи)
Критеријум за доделу уговора - најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације:
- на адреси наручиоца - сваког радног дана од 08 до 12 часова
- на веб адреси наручиоца - www.sssborislavmihajlovic.edu.rs
- на порталу јавних набавки
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно на адресу наручиоца или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Змај Јовина 59, 22406 Ириг, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку – набавка намирница и прехрамбених производа за 2019 .г. број 4/2019, партија
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__________ -НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 25.07.2017. године до 11,30 часова.
Понуда мора бити у свему сагласна условима јавне набавке, разумљива и потпуна.
Неблаговремена, непотпуна и неразумљива понуда неће бити узета у разматрање.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом и неће бити узета у разматрање.
Место време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће спровести комисија за јавну набавку у седишту наручиоца, Ириг,
ул. Змај Јовина 59, дана 27.05.2019. године у 12,00 часова.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Рок за доношење одлуке: одлука о додели уговора биће донета у року од 8 (осам) дана од
дана јавног отварања понуда
Лице за контакт: Срђан Бундало
контакт тел.: 063/8364194
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