РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
ИНЂИЈА, ДУШАНА ЈЕРКОВИЋА 17А
Број ЈНМВ: 404-174-6/2018-05
Дана: 16.05.2018. године
На основу члана 55.став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку за јавну набавку мале вредности услуга- лабораторијско испитивање
запослених, намирница, предмета, дезинсекција и дератизација
НАРУЧИЛАЦ: Предшколска установа „Бошко Буха“
АДРЕСА: Инђија, Душана Јерковића 17а
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: www.vrtic-indjija.rs
БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 022/560-614
KАТЕГОРИЈА НАРУЧИОЦА: Установа – дневна брига о деци
ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуга - лабораторијско испитивање запослених,
намирница, предмета, дезинсекција и дератизација (објеката и пословних просторија)
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 71900000 лабораторијско испитивање,
90923000 услуге дератизације, 90921000 услуге дезинсекције.
НАЧИН
ПРЕУЗИМАЊА
КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Конкурсна
документација може се преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: Душана
Јерковића 17а 22320 Инђија,сваког радног дана од 07-14 часова
*Порталу јавних набавки ,
*Интернет страници наручиоца www.vrtic-indjija.rs . Уколико се конкурсна документација
преузима електронским путем, обавештење или потврду да је конкурсна документација
преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на e-маил
особе за контакт: grgurevicnovica@yahoo.com или на адресу: Предшколска установа
„Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића 17а, са назнаком да је преузета конкурсна
документација за ЈНМВ број 7/2018.

ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Имају сви понуђачи који испуњавају услове у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75. И 76. Закона о јавним набавкама, а о
испуњавању ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. Закона.
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.
НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуђач понуду подноси у затвореној
коверти-омоту са печатаом и са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге
лабораторијско испитивање запослених, намирница, предмета и дезинсекција и
дератизација ЈНМВ бр. 7/2018- НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу Предшколска установа „Бошко
Буха“, Душана Јерковића 17а, Инђија од 07-14 часова. Понуђачи су обавезни да своје
понуде доставе до 24.05.2018. године до 10:00 часова. Наручилац неће разматрати
неблаговремене понуде.
МЕСТО ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање понуда обавиће се
дана 24.05.2018. године са почетком у 10:30 часова у просторијама ПУ „Бошко Буха“
Инђија, Душана Јерковића 17а.
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.
КРИТЕРИЈУМ: Најнижа понуђена цена.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10
дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
КОНТАКТ ОСОБА: Новица Гргуревић
Е - mail адреса: grgurevicnovica@yahoo.com Факс: 022/ 560-614

