ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив Наручиоца: Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи
Адреса Наручиоца: Поштанска 18, 24400 Сента
Интернет страница Наручиоца: www.bolyai-zenta.edu.rs
Врста Наручиоца: просвета
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак – на партије
Врста предмета:
добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: намирнице за
припремање хране; храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000
Број партија: 13
Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке:
Партија 1: Месни производи ( 15130000)
Партија 2: Живинско месо и производи од живинског меса (15112000,15131500)
Партија 3: Конзерве (44618400)
Партија 4: Смрзнута риба (15221000)
Партија 5: Јаја (03142500)
Партија 6: Млеко (15511000)
Партија 7: Млечни производи (15500000)
Партија 8: Воће, поврће и сродни производи (15300000)
Партија 9: Смрзнуто поврће и воће (15331170)
Партија 10: Конзервисано воће и поврће (15332400, 15331460)
Партија 11: Тестенине (15850000)
Партија 12: Свежа риба (03311000)
Партија 13: Прехрамбена роба широке потрошње (15800000)
Критеријум за доделу уговора, елементи критеријума за доделу уговора:
- економски најповољнија понуда;
- елементи критеријума: понуђена цена, рок испоруке, услови плаћања, рок важења
понуде
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на интернет адреси www.bolyaizenta.edu.rs, односно на Порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „ понуда за јавну набавку број
ЈНОП 1/2015–партија __________
( навести од 1 до 13 ) НЕ ОТВАРАТИ“
поштом или непосредно у канцеларији секретара Наручиоца на адреси : Гимназија са
домом ученика за талентоване ученике Бољаи, Поштанска 18., 24400 Сента, сваког радног
дана од 09,00 до 12,00 часова.
Рок за подношење понуда је 42 дана од дана објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, односно до 22.06.2015. године до 11,00 часова.
Место, време, и начин отварања понуда:

Све благовремено приспеле понуде биће јавно отваране у присуству свих
заинтересованих лица и Комисије за јавне набавке у просторијама Гимназије са домом
ученика за талентоване ученике Бољаи, Поштанска 18., 24400 Сента, последњег дана рока
за подношење понуда, односно 22.06.2015. године у 12 часова.
Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници Понуђача. Представник Понуђача пре почетка поступка отварања понуда
мора предати Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће у поступку
отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица, као и личну карту на
увид.
Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана отварања понуда
Лица за контакт: Милица Фајчак, тел.: 024/816-700, sekretar@bolyai-zenta.edu.rs

