
 
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Боре Станковића бр.62
Број:  560-43-03
Дана: 11.05.2020.г.
Књажевац

На основу чл.55. ст.2, чл.56., 57.ст.1., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени
Гласник  РС"  бр.68/15)  и  чл.  6.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне
документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  истих
("Службени Гласник  РС",  бр.  86/2015) и Одлуке о покретању поступка за јавну набавку
добра- Намирница за припремање хране  (прехрамбени производи), ЈНМВ број  03/2020,
(Одлука бр. бр.560-39-03 од 28.04.2020.године)

Завод за васпитање деце и омладине Књажевац
објављује

Позив за подношење понуда
у поступку јавне набавке мале вредности добра – Намирнице за припремање хране –

прехрамбени производи, ЈНМВ број 03/2020 /у 5 партија/

Назив наручиоца:
Завод за васпитање деце и омладине Књажевац 

Адреса:
Боре Станковића бр.62, 19350 Књажевац

Врста наручиоца:
Установа социјалне заштите

Предмет јавне набавке:
Набавка добара – Намирнице за припремање хране – прехрамбени производи , ЈНМВ
број 03/2020
Обликована у 5 партија
-партија 1 –Производи од брашна                      ОРН  15600000
-партија 2 – Разни млечни производи                ОРН  15500000                                  
-партија 3 – Месо и месни производи                 ОРН  15100000 
-партија 4 – Воће и поврће                                  ОРН  15300000
-партија 5 – Разни прехрам. производи              ОРН  15800000                             
Право учешћа у поступку:
Имају домаћа и страна физичка и правна лица (у даљем тексту: понуђач),  који поднесу
доказе о обавезним условима из  чл.  75.Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова
врши се у складу са чл. 77.став 4.ЗЈН.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена  
Начин и услови преузимања конкурсне документације:
Заинтересована  лица  могу  извршити  преузимање  конкурсне документације  од  дана
објављивања са Портала јавних набавки. 
Начин подношења понуде и рок:
Понуде са  припадајућом документацијом достављају се  у затвореној  коверти,  на  адресу
наручиоца: Завод за васпитање деце и омладине Књажевац, ул. Боре Станковића бр.62
19350 Књажевац,  са обавезном назнаком на лицу коверте:  "Не отварати – понуда  за
набавку добара – Намирнице за припремање хране – прехрамбени производи , ЈНМВ
број  03/2020",  за  ПАРТИЈУ  број_______“поштом  или  непосредном/личном  доставом
наручиоцу. У случају непосредне/личне доставе контактирати на телефон 019-731426 или



019-731332  у  циљу  договора  око  преузимања  понуде  због  забране  уласка  у  установе
социјалне заштите свим лицима, осим запослених и након укидања ванредног стања. На
полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, мејл и
име особе за контакт. 
Заједничка документа подносе се тако што се спакују у посебној коверти са јасном назнаком
"докази о испуњености услова за  ЈНМВ број 03/2020 Набавка добара – Намирнице за
припремање хране –  прехрамбени  производи.  Докази  о  испуњености  услова  могу  се
доставити у неовереним копијама у складу са чл. 79.ЗЈН.

Наручилац ће,  по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој  се налази
понуда, обележити време пријема  и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.Уколико  је  понуда  достављена  непосредно  наручилац  ће  понуђачу  предати
потврду пријема понуде.

Рок  за  подношење понуда  је  8 дана  од  дана  објављивања на  Порталу  јавних  набавки
односно  рок  до  када  морају  да  стигну  код  наручиоца,  без  обзира  на  начин  доставе је
19.05.2020.године (уторак), најкасније до 10:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно  отварање благовремено  достављених  понуда  обавиће  се  дана  19.05.2020.године
(уторак) у 10:30 часова, у просторијама  Основне школе „Младост“ у Књажевцу, ул.Боре
Станковића бр.60 (зграда у непосредној близини  Наручиоца) због примене мере забране
уласка  у  установе  социјалне  заштите  свим  лицима,  осим  запослених  и  након  укидања
ванредног стања.Уколико дан за отварање понуда пада у нерадни дан отварање понуда ће
се обавити првог наредног радног дана, у исто време.

Услови под којима представници понуђача могу  учествовати у  поступку  отварања
понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Овлашћени представници
понуђача морају имати писмено овлашћење, тј. пуномоћ, које мора имати датум издавања и
мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Писмено овлашћење,
тј. пуномоћ предаје се Комисији непосредно пре отварања понуда.

Рок за доношење Одлуке:
Одлука  о  додели  уговора  биће  донета  у  року  од  10  дана  од  дана  отварања  понуда.
Наручилац ће одлуку објавити на порталу УЈН у законском року. 

Лице за контакт:
Гордана  Николић,  правник  секретар,  путем  факса  019-731332  или  на  мејл  :
zvm.knj.minrzs@gmail.com  i  goganikolic55@gmail.com путем којих се могу добити додатне
информације и пojaшњења у вези овог позива сваког радног дана од 08.00 до 15,00 часова.

Остале информације:
Неблаговремене  понуде  неће  бити  узете  у  разматрање већ  ће  бити враћене  понуђачу
неотворене. Неодговарајуће и неприхватљиве понуде ће бити одбијене.
Понуда са варијантама није дозвољена.


