Јавна набавка бр. 002/15
Прехрамбени производи и намирнице по партијама

Дом ученика средњих школа
03 Број: 002-15
02.03.2015.
Ужице

На основу чл.53. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12),
председник Управног одбора установе Радиша Марјановић - као наручилац, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број 001/14

1. Предмет ЈН је набавка прехрамбених производа и намирница по партијама.
2. Редни број јавне набавке је 002/15.
3. Укупна процењена вредност ЈНВВ износи: 8.234.100,00 динара без ПДВ-а
4. За спровођење поступка јавне набавке из тачке 1. ове одлуке примењује се отворени поступак.
5. Јавна набавка по овој Одлуци биће обављена у следећим оквирним роковима:












Израда конкурсне документације, у року од 8 (осам) дана од доношења одлуке о
покретању,
Упућивање јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интерет
страници Дома у року од 3 (три) дана од дана израде конкурсне документације,
Рок за подношење понуда је 40 (четрдесет) дана од дана објављивања јавног позива на
Порталу јавних набавки,
Јавно отварање понуда одмах након истека рока за достављање понуда,
Стручна оцена понуда, израда извештаја о стручној оцени понуда са израдом предлога
одлуке о избору најповољније понуде и доношење одлуке о избору најповољније понуде у
року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда,
Достављање одлуке о избору најповољније понуде понуђачима у року од 3 (три) дана од
дана доношења одлуке,
Закључење Уговора о јавној набавци по истеку рока за подношење захтева за заштиту
права понуђача, у трајању од 8 (осам) дана рачунајући од следећег дана након истека
последњег дана рока за поношење захтева за заштиту права понуђача.
Обавештење о закљученом уговору у на Порталу јавних набавки и интернет страници Дома
у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора.

6. Средства за реализацију ЈН у укупном износу од 8.234.100,00 динара без ПДВ-а, што са
обрачунатим ПДВ-ом укупно износи 9.304.533,00 динара, су обезбеђена из следећих извора:
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износ од 7.380.135,00 динара без ПДВ-а, односно .8.554.533,00 динара са ПДВ-ом у оквиру
буџета Републике Србије, на разделу 24, глава 24.3, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја - Програм расподеле инвестиционих средстава у Министарству
просвете и науке за 2015. годину и то Законом о буџету РС, у оквиру Програма 2007Помоћне услуге у образовању, Пројекат 0001- Систем установа ученичког стандарда
(средње образовање) - економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из
буџета.



износ од
Ø
динара без ПДВ-а, односно
Ø
динара са ПДВ-ом у оквиру буџета
локалне самоуправе за 2014.годину (Града/Општине)_____________, на разделу
______________, у оквиру Програма _________________ .



износ од 663.717,00 динара без ПДВ-а, односно 750.000,00 динара са ПДВ-ом, из
сопствених средстава установе Дом ученика средњих школа Ужице, по финансијском
плану и плану јавних набавки Дома ученика средњих школа Ужице за 2015. годину, на
економској класификацији 426823 Намирнице за припремање хране.

Д И Р Е К Т О Р,
ПРЕДСЕДНИК Управног одбора
___________________
Радиша Марјановић
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