
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
24000   СУБОТИЦА
ШАНТИЋЕВА 27
ТЕЛ/ФАКС 024 /548-220
БРОЈ:02-551-1718  
ДАТУМ:09.05.2014.године 
е-маил:centarsubotica  @csrsu.org.rs
               www.csrsu.org.rs

На   основу   чл. 39,  57  и  60 Закона  о  јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012.)  и  

Одлуке о покретању поступка  јавне  набавке мале вредности  бр.02-551-1685 од  
05.05.2014.године

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА СУБОТИЦЕ,
ШАНТИЋЕВА  БР. 27

                                                                 О Б Ј А В Љ У Ј Е

                                             ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ДОБАРА-ПАКЕТА ХРАНЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА

ЛИЦА  
                                            ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.2/2014

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

              Центар  за  социјални  рад  града  Суботице, Шантићева  бр. 27 .Суботица  

              Интернет страница наручиоца: www.csrsu.org.rs  

2. Врста наручиоца: Јавна служба.

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке
мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.

4. Опис,  назив  и  ознака  из  општег  речника  набавке:  Куповина   добара   –  пакети
хране  - 15897300. 

http://www.csrsu.org.yu/
mailto:csrsubotica@tippnet.co.yu
mailto:csrsubotica@tippnet.co.yu


5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Уколико две  или више понуда  имају  исту  понуђену  цену уговор   ће   бити
додељен понуђачу који је  понудио краћи рок испоруке. 

6. Начин  преузимања  конкурсне  документације:Конкурсна  документација  је
доступна  на  интернет страници  наручиоца:www.csrsu.org.rs и  на  Порталу  јавних
набавки:www.portal.ujn.gov.rs

7.  Начин  подношења понуда и рок за подношење понуда:
       Понуде се подносе на адресу наручиоца, Центар за социјални рад, града Суботице, 
Шантићева бр. 27,Суботица, непосредно или путем поште.Понуђач подноси понуду у 
затвореној коверти,овереној печатом и на полеђини коверте наводи:назив и адресу 
понуђача,телефон и факс понуђача,име,презиме и број телефона особе за контакт,с 
тим да на коверти назначи: „ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПАКЕТА 
ХРАНЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ЛИЦА ,ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ БР. 2/2014. - НЕ ОТВАРАТИ“

       Рок за подношење понуда:26.05.2014. године до 11,00 часова.  
       Понуђач може да поднесе само једну понуду.
       Наручилац  ће,по  пријему  одређене  понуде,назначити  време  њеног
пријема,евиденциони број                                      
       и датум понуде.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати    
       потврду пријема понуде.

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.
Наручилац  ће,након  окончања  поступка  отварања  понуда,неблаговремену  понуду
вратити 
неотворену понуђачу,са назнаком да је поднета неблаговремено.

8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити 26.05.2014. у
12,00 часова  у просторијама Центра за социјални рад града Суботице. 
 Отварањe  понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

        
        9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
        У  поступку  отварања  понуда  могу  активно  учествовати  само  овлашћени
представници             
        понуђача,који ће комисији за јавну набавку предати овлашћења на лицу места(пре
отварања 
        понуда).

10. Рок   за  доношење  одлуке:  5 дана  од  дана  отварања  понуда.  

11. Лице  за  контакт:  Радмила  Радуловић,тел.024/548-220

          Д и р е к т о р  
        ДИЈАНА ПРЋИЋ 
дипл.економиста-мастер


