На основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Центар за социјални рад „Дунав“ Инђијa, Војводе Степе 42
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(ЈНМВ – 2 /2017)
Назив наручиоца: Центар за социјални рад „Дунав“
Адреса наручиоца: Инђија, Војводе Степе 42
Интернет страница наручиоца: www.csrdunav.org.rs
Врста наручиоца: остало.
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности (члан 39.
Закона о јавним набавкама), применом члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 86/2015).
Врста предмета набавке: добра.
Назив и ознака из општег речника набавки: Новогодишњи пакетићи за децу кориснике
социјалне заштите, ознака из општег речника набавки 15842000-2 чоколада и слаткиши и
15894400-5 грицкалице
Опис предмета набавке: Новогодишњи пакетићи следећег садржаја
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Назив артикла

Чоколада милка 300 гр Алпине милк
Чоколада милка 100 гр јагода јогурт
Чоколада Најлепше жеље 80 гр. Са
хрскавим житарицама
Киндер јаје 20 гр
Чоко кексићи 250 гр. Соко штарк
На ексић сокић с. боб, 0,33
мултивитамин
Манчмалов 210 гр. Фамили пак, Јафа
Плазма кекс 150 гр, Бамби
Пардон штапићи 40 гр, Марбо,
Јо доро наполитанке,185 гр, ванила
лешник, Бамби
Смоки 150 гр,Соко Штарк
Још микс 380гр, Бамби
Гумене бомбоне јунгле 100 гр. Пионир
Кроасан, јагода 65гр, 7дајс
Витанова жит. Кајсија, 20 гр. Пионир
Чоколадица Киди, јагода јогурт 30 гр.
Пионир
Цица маца бананица 17 гр, Пионир
Орбит кидс класик, таб 1/20
Јуху чоко банана укус банана 20 гр
Лизалица 10 гр, Кенди
Лавита брик 0,2 л поморанџа, Жупа
Новогодишња кеса већа, еко пласт
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Понуда са подизвођачем: Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у
својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који

не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.
У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће
доделити уговор понуђачу који је понудио робу чији је рок трајања више од 2/3 до истека рока
означеног на амбалажи.
Објава позива за подношење понуда: Позив је објављен на интернет страници
наручиоца: www.csrdunav.org.rs односно на Порталу јавних набавки:
www.portal.ujn.gov.rs.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси установе где се могу благовремено
добити исправни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској
управи Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд,
www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Руже Јовановић 27 а, Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, www.merzs.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, www.minrzs.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се подносе непосредно (лично) или путем
поште, на адресу наручиоца: Центар за социјални рад “Дунав“ Инђија, Војводе Степе 42,
с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „НЕ ОТВАРАТИ -Понуда за јавну набавку
добара –Новогодишњи пакетићи за децу кориснике социјалне заштите ЈНМВ 2/2017
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте
наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања на порталу јавних набавки.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније до 07.12.2017. године до 10,00 часова Наручилац ће, по пријему одређене
понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати
потврду о пријему (са датумом и временом пријема).
Место, време и начин отварања понуда: Jавно отварање понуда обавиће се
комисијски, на дан истека рока за подношење понуда 07.12.2017. године са
почетком у 12,00 часова, у присуству понуђача, на адреси наручиоца: Центар за
социјални рад „Дунав“ Инђија, Војводе Степе 42.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда
подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну
набавку даје на увид личну карту и копију извода из Агенције за привредне регистре.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора донаси се у року од 5 дана
од дана отварања понуда.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем додели уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Особа за контакт: Лице за контакт у вези припреме понуде Милијана Дражић и Гордана
Мишковић, e-mail: csrdunav@neobee.net.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде.
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