
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
Број: 2/559
Датум: 28.06.2019. године

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац „Дом ученика средњих школа“ објављује

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Наручилац: Дом ученика средњих школа, Београд, ул. Радоја Домановића бр.
27, позива сва заинтересована лица да поднесу своје писане понуде у складу са овим
позивом и конкурсном документацијом.

2. Врста наручиоца: Јавна установа – индиректни корисник буџетских средстава при
Министарству просвете, науке и технолошког развоја - основна делатност смештај и
исхрана ученика.

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

4. Oпис - предмет набавке: Услуга – Контрола микробиолошке исправности хране,
воде и брисева, број јавне набавке: ДУ-ЈНМВ-05/19;

- Ознака из општег речника набавке: 71900000 – Лабораторијске услуге;

- Техничке карактеристике услуге садржане су у 3. поглављу конкурсне документације.

5. Број партија: јавна набавка није обликована по партијама.

6. Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења оквирног
споразума са једним понуђачем, на период важења од 2 (две) године (члан 40. Закона о
јавним набавкама).

7. Критеријум за доделу оквирног споразума: најнижа понуђена цена у динарима
(РСД) без пдв-а.

8. Преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузимати лично у просторијама наручиоца у
Београду, РЈ „Карађорђе“, у улици Радоја Домановића бр. 27, канцеларија 12 – служба
јавних набавки, сваког радног дана од 09 до 13 часова, од дана објављивања позива на
Порталу јавних набавки до задњег дана рока за подношење понуда.
Конкурсна документација за предметну јавну набавку доступна је заинтересованим
лицима на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.dombeograd.rs.

Адреса наручиоца Седиште: Београд, улица Радоја Домановића 27,
П.бр. 11050, РЈ “Карађорђе“, канцеларија бр. 12 -
служба јавних набавки

Матични број 07453906
Назив банке Управа за трезор
Текући рачун 840-653661-97 и 840-653667-79
Шифра делатности 5590
ПИБ СР 100131901
Е-mail: domucenika@sbb.rs
Интернет страница наручиоца: www.dombeograd.rs



9. Начин подношења понуда и рок:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте (пошиљке) навести назив/пословно име и адресу понуђача, особу
за контакт и број телефона за контакт.
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 непосредно или путем поште на адресу: „Дом ученика средњих
школа“, Београд, РЈ „Карађорђе“, ул. Радоја Домановића бр. 27, (канцеларија
бр.12 - јавне набавке), са назнаком „Понуда за јавну набавку услуге број ДУ-ЈНМВ-
05/19“- НЕ ОТВАРАТИ”.
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.
Рок за подношење понуда је 08.07.2019. године до 10:00 часова. Понуда се сматра
благовременом ако је код наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца
закључно са даном 08.07.2019. године, до 10:00 часова.
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.
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће
све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.

10. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање благовремено поднетих понуда обавиће се 08.07.2019. године, у 10:30
часова у просторијама наручиоца у Београду, РЈ „Карађорђе“, ул. Радоја
Домановића бр. 27, канцеларија 12 – служба јавних набавки.
Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да службенику за јавне набавке уручи оригинални
примерак писаног овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда.
Писано овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране одговорног лица понуђача. У супротном представник понуђача ће се третирати
као посматрач.

11. Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета у року од 10 дана од отварања
понуда.

12. Лице за контакт је Небојша Крстић и Драгана Савић, e-mail адреса
domucenika@sbb.rs.


