
Предшколска установа  

„Сунцокрети“ Владимирци 

Број:21 

Датум: 22.01.2019.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 74,интернет страница www.suncokreti.rs, позива све заинтересоване 

понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и 

јавним позивом. 

2. Врста наручиоца: Установа 

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

4.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:Јавне набавке  

добара – 8000 л. лож уља ( 2000 л. + 2000 л. + 2000л. + 2000 л.), ЈН 2/2019,ознака из ОРН – 

09135100 

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

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:Позив и конкурсна документација за предметну јавну набавку је 

објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници: www.suncokreti.rs, дана 22.01.2019. 

године.Конкурсна документација за ЈН 2/2019 има укупно 18 страна. 

7. Начин подношења понуде и рок: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 

непосредно од стране понуђача или поштом препоручено или брзом поштом до 30.01.2019. 

године, до 10:00 сати на адресу ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул. Светог Саве 74., 15225 

Владимирци.Понуђач на предњој страни коверта мора назначити следеће:“Понуда за јавну 

набавку лож уља, ЈН број 2/2019, НЕ ОТВАРАТИ“ Понуђач подноси понуду у затвореној 

коверти овереној печатом, и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон 

понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.Понуђач може да поднесе само једну 

понуду. 

http://www.suncokreti.rs/
http://www.suncokreti.rs/


Наручилац ће по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на 

његов захтев, издати потврду о пријему.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 понуде могу подносити, сматраће се 

неблаговременом.Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену 

понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.У року за 

подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је 

одређен за подношење понуде.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно 

која документа накнадно доставља.По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да 

повуче нити да мења своју понуду. 

8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 30.01.2019.године 

у 12:00 часова у ПУ „Сунцокрети“ Владимирци, ул. Светог Саве бр.74. 

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

понуда:Пре почетка поступка  отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 

поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају писмена овлашћења за учешће у 

поступку  отварања понуда. 

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

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлуку о додели уговора, која ће бити 

образложена и која ће садржати нарочито податке из члана 105. Закона о јавним набавкама, 

Наручилац ће донети у року од 5 дана од дана отварања понуда. 

12. Закључење уговора:У року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за 

заштиту  права. 
 

13. Лице за контакт: Гордана Урошевић 

                       


