
Предшкплска устанпва  
„Сунцпкрети“ Владимирци 
Брпј: 
Датум: 17.11.2014.гпдине 
Местп: Владимирци 
 
 
 
На пснпву члана 55. ст.1.тачка 2. чланпва 57. и 60. ст.1 тачка 1. Закпна п јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“,брпј 124/2012), наручилац Предшкплска устанпва „Сунцпкрети“ 
Владимирци 
                                                                 Пбјављује 
 
                                              ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 
1.Назив,адреса и интернет страница наручипца: Предшкплска устанпва „Сунцпкрети“ 
Владимирци, ул. Светпг саве бр.74, Владимирци, www.suncokreti.rs 
2.Врста наручипца:Устанпва 
3.Врста ппступка јавне набавке: јавна набавка мале вреднпсти. 
Правп учешћа имају ппнуђачи кпји испуоавају пбавезне услпве за учешће у ппступку 
предвиђене Закпнпм п јавним набавкама (чл.75.),а испуоенпст услпва се дпказује 
дпстављаоем дпказа из члана 77. став 1. ЗЈН у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм. 
Ппнуда мпра бити припремљена и ппднета у складу са ппзивпм и кпнкурснпм 
дпкументацијпм. 
4.Ппис предмета набавке,назив и пзнака из ппштег речника набавки: Набавка 8000 л. лпж 
уља ( 2000 л. + 2000 л. +2000 л.); пзнака из ПРЈН - 09135100 
5.Критеријум,елементи критеријума за дпделу угпвпра: најнижа ппнуђена цена 
6.Начин преузимаоа дпкументације,пднпснп интернет страница где је кпнкурсна 
дпкументација дпступна: Заинтереспвани ппнуђачи мпгу преузети кпнкурсну 
дпкументацију на Ппрталу јавних набавки и на интернет презентацији наручипца: 
www.suncokreti.rs . 
7.Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк: Рпк за ппднпшеое ппнуда је 8 дана пд дана 
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки  рачунајући и сам 
дан пбјављиваоа. Укпликп рпк истиче на дан кпји је нерадни, кап ппследои дан 
наведенпг рпка ће се сматрати први наредни радни дан. Благпвременим ће се сматрати 
све ппнуде кпје стигну  неппсреднп или брзпм ппштпм дп 10,00 часпва на адресу 
наручипца или ппштпм преппрученп на адресу: Предшкплска устанпва „Сунцпкрети“ 
Владимирци, ул. Светпг Саве бр. 74, 15225 Владимирци, дп 10,00 часпва са назанкпм 
“Понуда за јавну набавку лож уља, ЈН број 03/2014 ,НЕ ОТВАРАТИ“  
Ппнуде се дпстављају на српскпм језику у затвпренпј кпверти или кутији затвпренпј на 
начин да се приликпм птвараоа са сигурнпшћу мпже утврдити да се први пут птварају.На 
пплеђини кпверте уписује се назив и адреса ппнуђача, брпј телефпна и пспба за кпнтакт.  
8.Местп, начин и време птвараоа ппнуда: Птвараое благпвременп приспелих ппнуда 
пбавиће се јавнп. Приспеле ппнуде ће бити кпмисијски птвпрене у прпстпријама 
Предшкплске устанпве „Сунцпкрети“ Владимирци,  ппла сата накпн истека рпка за 



ппднпшеое ппнуда. Птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица. 
Непптпуне и неблагпвремене ппнуде неће бити разматране. Рпк важеоа ппнуде не мпже 
бити краћи пд 30 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
9.Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа 
ппнуда: Представници ппнуђача мпрају имати пвлашћеое кпје ће предати Кпмисији за 
јавну набавку приликпм птвараоа ппнуда кпје је у складу са услпвима наведеним у 
кпнкурснпј дпкументацији.У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп учествпвати самп 
пвлашћени представници ппнуђача. 
10.Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра: у рпку пд 5 дана пд дана јавнпг птвараоа 
ппнуда. 
11.Закључеое угпвпра-истекпм рпка за ппднпшеое захтева за заштиту  права. 
12.Лице за кпнтакт: Гпрдана Урпшевић 
 
                                                                                                                      Директпр 
                                                                                                            Зприца Милпшевић 
 
                                                                                                                      
                                                                              
 


