
Дом за смештај и негу старих лица „Прокупље“ 
Адреса: Арсенија Чарнојевића 51, 18400 Прокупље 
Број: 01-796 
Датум: 16.05.2018. године 
email: prokupljedsn@minrzs.gov.rs 
П р о к у п љ e   
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
у отвореном поступку за јавну набавку животних намирница, број: 1-Д/ВВ-18 

 
  

Наручилац: Дом за смештај и негу старих лица „Прокупље“, Арсенија Чарнојевића 51, 
18400 Прокупље. 
 
Врста наручиоца: установа социјалне заштите - индиректни корисник буџетских 
средстава. 
 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак који се спроводи ради закључења 
уговора о јавној набавци. 
 
Опис предмета јавне набавке и број партија: предмет јавне набавке су добра - животне 
намирнице; шифра и назив из Општег речника набавке (у даљем тексту ОРН)-15000000 
храна, пиће, дуван и сродни производи; предметна јавна набавка је обликована у 10 
партија и то: 
 
Партија 1 – Хлеб, брашно и коре за питу, ОРН 15810000-хлебни производи, свежа пецива 
и колачи  
Партија 2 – Пециво и остали пекарски производи, ОРН 15812100-производи од хлеба за 
тост и пецива 
Партија 3 – Млеко и млечни производи, ОРН 15500000-млечни производи 
Партија 4 – Свеже месо, ОРН 15110000-месо 
Партија 5 – Смрзнута пилетина, ОРН 15112130-пилеће месо 
Партија 6 – Смрзнуте рибе и производи од рибе, ОРН 15220000-смрзнута риба, рибљи 
филети и остало рибље месо 
Партија 7 – Сухомеснати производи, ОРН 15131000-конзервисано месо и месне 
прерађевине 
Партија 8 – Свежа јаја, ОРН 03142500-јаја 
Партија 9 – Намирнице широке потрошње, ОРН 15800000-разни прехрамбени производи 
Партија 10 – Свеже воће и поврће, ОРН 03220000-поврће, воће и коштуњаво воће 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија 
понуда; елементи критеријума су цена - 80 пондера и рок важења понуде - 20 пондера, 
према методологији за доделу пондера датој у конкурсној документацији. 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: лично, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, 
у просторијама на адреси наручиоца, на интернет адреси портала за јавне набавке 
portal.ujn.gov.rs, на интернет адреси наручиоца www.domstarih.com и на Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/


 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.: Пореска управа РС: 
www.poreskauprava.gov.rs , Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 
РС: www.merz.gov.rs, Агенција за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs, 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике РС: www.minrzs.gov.rs. 

Начин подношења понуде и рок: лично или путем поште на адресу: Дом за смештај и 
негу старих лица „Прокупље“, ул. Арсенија Чарнијевића, бр. 51, 18400 Прокупље, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – животних намирница, ЈН бр.1-Д1/ВВ-18 (са 
назнаком партије на коју се понуда односи), - „НЕ ОТВАРАТИ”. Рок за достављање 
понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки, тј. понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 15.06.2018. године, до 10.00 часова. 
 
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити  
комисијски, на дан истека рока за подношење понуда, 15.06.2018. године у 10.30 часова у 
просторијама наручиоца у Прокупљу, у улици Арсенија Чарнојевића 51, уз присуство 
овлашћених представника понуђача. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: да поседују пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које је заведено 
код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача и које 
су дужни да Комисији за јавну набавку доставе пре почетка отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана јавног отварања понуда. 
 
Лице за контакт: Невенка Михајловић, email: prokupljedsn@minrzs.gov.rs 
 
 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/

