
 
На основу члана 55.  тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 1.Закона о јавним набавкама (Сл.

гласник РС бр. 124/2012)  и Одлуке о покретању  јавне набавке у отвореном поступку број
404-7/2015-II/1 од 10.02.2015. год. 

                             Општина Димитровград, Балканска 2 , објављује 

П  О  З  И  В 
  за подношење понуда

Избор пружаоца услуга социјалне заштите за општину Димитровград за „Дневни
боравак за децу и младе са сметњама у развоју“, назив и ознака из општег речника

набавке: услуге социјалне заштите - 85310000,  ЈН   бр. 2У/15 

 Јавна набавка услуга  спроводи  се  у  отвореном поступку: Избор пружаоца услуга
социјалне заштите за општину Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе са
сметњама у развоју“, назив и ознака из општег речника набавке: услуге социјалне заштите
- 85310000. 

Право  учешћа  у  поступку  имају  сви  понуђачи  који  испуњавају  обавезне  услове
предвиђене чл. 75.  и додатне услове из чл. 76. ст. 2. ЗЈН  (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012).
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин
доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је  најнижа понуђена
цена . 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке,
делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке
за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који
не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача

Сви заинтересовани понуђачи могу  извршити увид и  бесплатно преузети конкурсну
документацију у просторијама  Општине Димитровград, Балканска 2, Димитровград, сваког
радног дана од 7.00 – 15.00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се
вршити све време док тече рок за подношење понуда. Преузимање конкурсне документације
може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке.

Понуђач подноси понуду у  затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно
или  путем  поште на  адресу  Наручиоца: ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД,  БАЛКАНСКА  2
ДИМИТРОВГРАД, са  назнаком: "Понуда  за  јавну  набавку Избор  пружаоца  услуга
социјалне заштите за општину Димитровград за „Дневни боравак за децу и младе са
сметњама у развоју“,   ЈН   бр. 2У/15, – НЕ ОТВАРАТИ". 
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Рок  за  подношење  понуда  је  30  дана  од  дана  објављивања  позива за  подношење
понуда  на  Порталу Управе  за  јавне  набавке,  односно  до  13.03.2015.год.  до  12.00  часова.

Понуде  поднете  по  истеку  датума  и  сата  одређених  у  овом  позиву  сматраће  се
неблаговременим.  Неблаговремене понуде се  неће  отварати  и  по  окончању  поступка
отварања  биће  враћене понуђачима уз  повратницу,  са  назнаком  да  је  иста  поднета
неблаговремено.



Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Отварање  понуда  ће  се  обавити  јавно,  по  истеку рока  за  подношење  понуда,  у
просторијама општине  Димитровград   дана  13.03.2015.  године  у  12:30 часова,  на  адреси
Наручиоца. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
         У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача. 
            Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање
у отварању понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча,  односно услед којих је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.

Додатне  информације  се  могу добити  на  телефон 010 361 108 лок.  109.  Особа  за
контакт Наташа Каменов, 0637756448.

                                   
                                                                                                       Председник Комисије

                                                                                                    Наташа Каменов, дипл.прав.с.р.


