
Установа Студентски центар Бор 
Место:  Бор 
Ул. Краља Петра I бр. 14 
 
Деловодни број : 1-33/17-јноп   
Датум:24.04.2017 
 

  
 
На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-31/17-јноп  од 20.04 2017  . године, 
упућује 
 
                                                                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 
Врста поступка: отворени поступак 
Назив наручиоца:  Установа студентски центар Бор  
Адреса наручиоца: Ул.Краља Петра Првог бр.14  19210  Бор 
Врста наручиоца: Установа   
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
Врста предмета: Добра 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Намирнице и прехрамбени производи – храна, пиће и дуван и сродни производи -15000000 
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 2 
Јавна набавка се спроводи по партијама које се могу засебно уговарати и то: 
Партија 1: Свеже месо ,Прерађевине од меса Пилеће месо 
 
Партија 2: Млеко и млечни производи, брашно, тестенине, масноће и јестиво уље,риба, шећер, колонијална 
роба, свеже воће и поврће, конзервирано воће и поврће, конзумна јаја, слаткиши, безалкохолна пића   
  
 
Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“. 
Конкурсна документација може се преузети  на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца ( 
www.studentskicentarbor.com )    . 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 Понуђач може поднети понуду за једну, више или све партије. За сваку партију подноси  се одвојена понуда 
у посебној коверти или кутији, са назнаком –„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Намирнице за 
припремање хране 1-јноп/2017 - Партија бр.______ - НЕ ОТВАРАТИ“. 
 Понуђач који упућује понуде за више партија, доставља доказе о испуњености услова за учешће у поступку 
само уз понуду која је прва по реду или у посебној коверти односно кутији. 
Рок за подношење понуда је 30 дана од објављивања Позива за подношење понуда, односно,  до 
24.05.2017.г. до 10:00  часова. 
Јавно отварање понуда ће се одржати у просторијама наручиоца  Установа Студентски центар Бор, ул.Краља 
Петра Првог бр.14, 19210 Бор   последњег дана рока за подношење понуда, тј. 24.05.2017.г. у 10:30 сати. 
 
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у року од 8 дана од дана када је 
завршено отварање понуда, и исту ће објавит на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана 
доношења Одлуке. 
Лице за контакт је  Зоран Рајичић, референт за јавне набавке,  , маил:  zoranrajicic@studentskicentarbor.com . 


