ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац: Црвени крст Србије - Црвени крст Ниш, ул. Обреновићева 39,
матични број: 07173199, ПИБ: 100338133, http://www.cknis.org.rs/
Врста наручиоца: Остало
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке.
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке брoj 1/2019 су услуге
– Пројекат „Народна кухиња VII фаза“ - припрема и испорука
бесплатног оброка за кориснике права на бесплатан оброк на територији
Града Ниша, за период од 01.04.2019. – 31.03.2020. године.
Назив и ознака из општег речника набавке:
55321000-6 - Услуге припремања оброка
55520000-1 - Услуге достављања припремљених оброка
Процењена вредност јавне набавке: 24.891.657,00 динара без урачунатог
пореза на додату вредност, односно 29.870.000,00 динара са урачунатим
порезом на додату вредност.
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се према следећим критеријумима:
Ред.бр. критеријуми пондерa
1. Понуђена просечна цена једног нарученог и припремљеног оброка по
Спецификацији предмета набавке без урачунатог ПДВ 95
2. Површина магацинског простора за пријем и складиштење животних намирница
које ће достављати Црвени крст Ниш 5
УКУПНО 100

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса
где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација,
евентуално учињене измене и/или допуне, као и додатне информације и
појашњења конкурсне документације се могу преузети у елекронском облику
са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и
интернет странице Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти
или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен
Образац бр. 1. из конкурсне документације или уписује следеће податке:
назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца понуде понуђача, назив и адресу примаоца понуде - Црвени крст Ниш, ул.
Обреновића 39, 18000 Ниш, (број и назив јавне набавке за коју подноси
понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена до 18.03.2019. године до 1200 сати.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се
обавити истог дана, 18.03.2019. године, по истеку рока за подношење понуда,
у 1300 сати, у објекту Црвеног крста Ниш, у улици Обреновићева 39 (сала
Црвеног крста Ниш).
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку
отварања понуда дужни су да поднесу овлашћење да могу да предузимају све
радње у поступку јавног отварања понуда и исто је пожељно предати
Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: На основу Извештаја о стручној оцени понуда,
Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року који не може бити дужи од 25
(двадесетпет) дана од дана отварања понуда и исту објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана
доношења.
Лица за контакт: Лица за контакт у периоду од 9:00 до 14:00 сати су Сања
Стојановић из Црвеног крста Ниш, контакт телефон/телефакс: 018/511-316,
e-mail: sekretar@cknis.org.rs и Гордана Крутил и Милена Михајловић,
службенице за јавне набавке из Службе за јавне набавке Града Ниша, email: Јavne.nabavke@gu.ni.rs

