
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), и члана 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у складу са Одлуком о
покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр. 4-274/2018-II од 30.07.2018 и
Решењем о образовању Комисије за јавну набавку бр.4-275/2018-II од 30.07.2018
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку јавне набавке услуга: Набавка услуге социјалне заштите
„Помоћ у кући за стара и одрасла инвалидна лица“

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара, као и повезану и запечаћену како би се онемогућило уметање
односно вађење страна.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:
ОПШТИНА  ПЛАНДИШТЕ, 26 360 Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38.
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга – Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у
кући за стара и инвалидна лица“Број набавке: 4-278/2018-II - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
07.09.2018. године до 12 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 13 часова у малој сали Oпштине
Пландиште.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији

као и накнадно послата додатна појашњења и  информације.
Понуда се сматра исправном ако садржи следеће:

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);



3. Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4. Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. Ст. 2. Закона ( Образац 4)
5. Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне

набавке - чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), наведених овом конурсном
докумнтацијом, (Образац 6);

7. Образац - Потврда о реализацији закључених уговора ( Образац 7)
8. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне

набавке - чл. 75. ЗЈН,наведених овом конкурсном документацијом (Образац 7).
9. Модел уговора
10. Лиценцу за пружање услуге помоћ у кући, односно да је Решењем Министарства за

рад  запошљавање, борачка и социјална питања утврђено да је испунио услове и
стандарде за пружање наведене услуге. Лиценца мора бити важећа.

У образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (ОБРАЗАЦ 1) уписати:

 назив Понуђача и адреса,
 матични број и порески идентификациони број (ПИБ),
 порески идентификациони број
 бројеви телефона и телефакса,
 називи банака и бројеви текућих рачуна подносиоца захтева,
 контакт особа овлашћена за давање додатних информација, (име, презиме,

телефон, e-mail),
 име и презиме лица овлашћеног за потписивање уговора,
 образац мора да буде оверен печатом и потписан од стране одговорног лица.

У образац ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 1) уписати:

 датум понуде,
 број понуде,
 цену без ПДВ-а изражену у динарима,
 цену  са ПДВ-ом
 рок реализације набавке,
 начин и рок плаћања,
 рок важења понуде
 информацију да ли се понуда подноси самостално, са подизвршиоцем
 или као заједничка понуда
 образац мора да буде оверен печатом и потписан од стране одговорног лица.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


