
Предшколска установа  

„Сунцокрети“ Владимирци 

Број: 50 

Датум: 28.02.2017.године 

Место: Владимирци 

 

 

 

На основу члана 55. ст.1.тачка 2., члана 57. став 1. тачка 1. и члана 60. ст.1 тачка 2. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

наручилац Предшколска установа „Сунцокрети“ Владимирци 

 

                                                                 Објављује 

 

                                              ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1.Назив,адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Сунцокрети“ 

Владимирци, ул. Светог Саве бр.74, Владимирци, www.suncokreti.rs 

 

2.Врста наручиоца:Установа 

 

3.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 

 

4.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из Општег речника набавки:Набавка 

прехрамбених производа у објектима у Владимирцима и Дебрцу; ЈН 03/2017; ознака из 

ОРЈН: Партија I - 15110000 – месо и Партија II – 15800000 – разни прехрамбени 

производи. 

Техничка спецификација предмета јавне набавке дефинисана је у делу VI конкурсне 

документације: “Техничка спецификација“ 

 

5.Број партија: Предмет јавне набавке обликован је у две партије. 

6.Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

7.Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 

www.suncokreti.rs . Конкурсна документација има укупно 26 страна. 

 

8.Начин подношења понуде и рок: Рок за подношење понуда је 8 дана од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет 

страници www. suncokreti.rs. Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан 

наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан. Благовременим ће се сматрати све 

понуде које стигну  непосредно или брзом поштом до 08.03.2017. г. до 10,00 часова на 

адресу наручиоца или поштом препоручено на адресу: Предшколска установа 

„Сунцокрети“ Владимирци, ул. Светог Саве бр. 74, 15225 Владимирци,  са назнаком 



“Понуда за јавну набавку прехрамбених производа у објектима у Владимирцима и 

Дебрцу, ЈН број 03/2017,НЕ ОТВАРАТИ“ 
Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на 

начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отварају.На 

полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.  

 

9.Место, начин и време отварања понуда: Отварање благовремено приспелих понуда 

обавиће се јавно. Приспеле понуде ће бити комисијски отворене у просторијама 

Предшколске установе „Сунцокрети“ Владимирци,  пола сата након истека рока за 

подношење понуда, односно 08.03.2017. г у 10: 30. Отварању понуда могу присуствовати 

сва заинтересована лица. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране. Рок 

важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за 

јавну набавку приликом отварања понуда које је у складу са условима наведеним у 

конкурсној документацији.У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача. 

 

11. Трошкови припремања понуде: Трошкове припреме и подношења понуде сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

12. Рок за доношење Oдлуке о додели уговора: У року од 5 дана од дана јавног отварања 

понуда. 

 

13.Закључење уговора: Истеком рока за подношење захтева за заштиту  права. 

 

14.Лице за контакт: Гордана Урошевић 

 

 

 

 

                                                                                                                      Директор 

                                                                                                            Зорица Милошевић 

 

 

 
 


