
На основу чл.39 и 52 Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“, број 124/12 и Одлуке о 

покретању поступка, бр.4. од  01-330/1 од  17.04.2015 год. 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: Дом за смештај и негу старих лица „Прокупље“ 

Адреса наручиоца: Арсеније Чарнојевића бр. 51, 18400 Прокупље 

Врста наручиоца: државно јавно предузеће 

Врста поступка јавне набавке:  отворени поступак. 

Врста предмета: добро                                                                                                                                                   

Животне намернице 

Ознака из општег речника набавке:    15000000  -    Храна пиће и сродни производи                                                                                                         

Број партија: 10 партија 

Партија 1 – Хлеб, брашно и коре за питу,                                                                                                                  

Партија 2 – Пециво и остали пекарски производи,                                                                                                      

Партија 3 – Млеко и млечни производи,                                                                                                                 

Партија 4 – Свеже месо,                                                                                                                                               

Партија 5 – Смрзнута пилетина,                                                                                                                                   

Партија 6 – Смрзнуте рибе и производи од рибе,                                                                                                    

Партија 7 – Сухомеснати производи,                                                                                                                          

Партија 8 – Свежа јаја,                                                                                                                                                   

Партија 9 – Намирнице широке потрошње,                                                                                                                     

Партија 10 – Свеже воће и поврће. 

 Елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:                                                                                                                                        

Конкурсна документација ће бити објављена на порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs),  на 

интернет адреси наручиоца www.domstarih.com а може се преузети и лично у просторијама              

“ Дома старих за смештај и негу старих лица Прокупље“ ул. Арсеније Чарнојевића бр. 51.   

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  Понуде се могу доставити лично  или 

поштом на адресу наручиоца  Дом за смештај и негу старих лица „Прокупље“,  ул. Арсеније 

Чарнојевића бр.51 ,  18400 Прокупље, сваког радног дана од 6:30-14:30 часова и морају се 

налазити  у затвореној коверти са назнаком  Понуда за јавну набавку ЈН.бр.1-Д/ОП – 15 Животне 

намернице – навести на коверту за коју се партију конкурише (НЕ ОТВАРАТИ). Понућач је дужан да 

на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт. 



Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Последњи дан рока за подношење понуда је 28.05..2015 године до 10:00 часова. Благовременим 

ће се сматрати све понуде које физички стигну на писарницз Наручиоца, најкасније до 28.05.2015 

године до 10:00 часова. 

Место, време и начин отврања понуде:   Јавно отварање понуда ће се обавити  28.05.2015 године 

у 10:30 часова у просторијама Дома за смештај и негу старих лица „Прокупље“ ул. Арсеније 

Чарнојевића бр.51. 

Услови под којим представници понуђача могу учествовати  у поступку отврања понуда: 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз доставу пуномоћја за 

учествовање у отврању понуда. 

Рок за доношење одлуке:  25 дана од дана отврања понуда 

Лице за контакт: Љубинка Коџуловић, тел: 027/321-344 Email: ljubinka.kodzulovic@gmail.com 

 

 

 


