
На  основу  чланова  55. ст.1.  тачка  2,  57.  и  60  ст.1.  тачка  2. Закона  о  јавним  набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012),

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО
улица Војводе Мишића, број 4

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

Предмет  јавне  набавке  мале  вредности  је  набавка  радова –  Санација  крова  на  објекту 
„Бубамара“, процењене вредности 1.416.222,00 динара без ПДВ-а.

Објекат се налази у Смедереву, ул. Горичка б.б.

Ознака из општег речника набавки: 45261910 – Радови на поправци крова

Право  учешћа  имају  сва заинтересована  лица регистрована за  предметну  делатност  који 
испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана  75. ст.1. Закона о јавним набавкама, а 
испуњење  ових  услова  дужни  су  да  докажу  писаном  изјавом  датом  под  пуном  материјалном  и 
кривичном одговорношћу.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  Понуђач који је поднео самосталну понуду, не 
може истовремено да учествује у истој јавној набавци у заједничкој понуди или као подизвођач, нити  
исти понуђач може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду доставити у затвореној коверти, на адресу наручиоца: Предшколска Установа «Наша 
радост» улица Војводе Мишића, број 4, 11300 Смедерево.

На омоту назначити предмет јавне набавке – «Понуда за јавну набавку  радова — Санација 
крова на објекту „Бубамара“, бр. 15/15  – НЕ ОТВАРАТИ». На полеђини коверте назначити назив и 
адресу понуђача, број телефона и контакт особу.

Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем 
поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег дана наведеног рока до 12:00 часова.

Рок за благовремено подношење понуде је до 27.08.2015.године, до 12:00 часова.

Неблаговремене понуде се неће разматрати.

Понуда се подноси на српском језику.

Вредност у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а.

Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума најнижа понуђена цена.

Отварање  благовремено  приспелих  понуда  обавиће  се  јавно,  у  присуству  овлашћених 
представника понуђача, одмах након истека рока за подношење понуда, у просторијама ПУ  «Наша 
радост» улица Војводе Мишића, број 4, 11300 Смедерево.

Представници понуђача, који учествују у поступку јавног отварања понуда, подносе пуномоћ 
за учешће у поступку. Пуномоћ мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде 
оверено.



Информације  у  вези  припреме  понуде  се  могу  добити  на  писани  захтев  заинтересованог 
понуђача. Дописом путем електронска поште на адресу sjnpu@yahoo.com, непосредно, путем поште 
на горе наведену адресу наручиоца или факсом на број 026646606.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки  
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом (члан 20. ЗЈН). 

Особа за  контакт је  Саша Ивковић,  службеник за јавне набавке.  Конкурсна документација 
доступна је на Порталу Управе за јавне набавке, одакле се може бесплатно преузети. Сва додатна  
појашњења,  евентуалне измене и допуне конкурсне документације и одлуке о продужењу рока за 
подношење понуда биће објављене на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, одакле се  
бесплатно могу преузети.

Одлука о  додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања 
понуда. 

Одлука  о  додели  уговора биће  достављена  свим  понуђачима  у  року  од  3  дана од  дана 
доношења.

mailto:sjnpu@yahoo.com

