ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Чачак
Адреса наручиоца: Учитељска бр. 8
Интернет старница наручиоца: www.domucenika-cacak.org.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: ДОБРА
Опис предмета набавке:
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Број набавке ЈНМВ: Д-1/2015
Назив и ознака из општег речника набавки :
39800000 Производи за чишћење
2. 39831200 Детерџенти
3. 39831300 Средства за чишћење пода
4. 39831600 Средства за чишћење тоалета
5. 39832000 Производи за прање посуђа
6. 39832100 Прашак за прање посуђа
7. 39833000 Производи против прашине
8. 39811100 Освеживач ваздуха
9. 39811110 Дозатори за освеживаче ваздуха
10. 39813000 Пасте и прашкови за чишћење
11. 39831220 Средства за одстрањивање масноће
12. 39831210 Детерџенти за машине за прање судова
Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Заинтересовани, за све време трајања рока за подношење понуда, могу преузети
конкурсну документацију у електронском формату на интернет страници
Наручиоца- www.domucenika-cacak.org.rs и са Портала јавних набавкиwww.portal.ujn.gov.rs, као и сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова, уз
приложено овлашћење, на адреси: Дом ученика средњих школа Чачак, Учитељска
бр. 8, писарница дома.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које
стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно
17.04.2014. године до 12,00 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде
се подносе у затвореној коверти, са назнаком -СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ХИГИЈЕНЕ – ЈНМВ бр. Д-1/2015 .
Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах, истог дана, по истеку
рока за подношење понуда у 12,30 часова.:
Отварање понуда ће се обавити у управној згради Дома ученика Чачак, Учитељска
бр.8.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача, уколико учествују у поступку
отварања понуда, морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну
набавку пре почетка поступка отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана
од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
Лице за контакт: Роса Јелесијевић факс:032/222-533,
e-mail:domucenikacacak@gmail.com. Комуникација се у поступку јавне набавке и у
вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем
поште,електронске поште или. факсом, у радно време од 9,00-14,00ч

