
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

НАРУЧИЛАЦ: Предшколска Установа „Наша радост“ Смедерево 

ПОШТАНСКА АДРЕСА: Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 0264622158 

ФАКС: 026646606 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: sjnpu@yahoo.com 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета 

ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности 

ВРСТА ПРЕДМЕТА: радови 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Молерски радови, партија 2: Занатски радови у објекту 

„Бамби“. 

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ПДВ-а: 209.300,00 динара 

 

АДРЕСА ОБЈЕКТА: Радослава Мирковића 1, 11300 СМЕДЕРЕВО 

Особа за контакт за обилазак локације је Зоран Тасић, техничко лице у објекту.  

Моб/тел: +381646577619. 

Особа за организацију обиласка локације је Светлана Андрејевић, руковидилац објекта. 

Моб/тел: +381646577435. 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45442300 – Радови на заштити површина, 

98314000 – Услуге бојења, 44112240 – Паркет, 45432113 – Постављање паркета, 44111300 – 

Керамички материјали,  AB02 - Керамика. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена. 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала Управе за јавне 

набавке: portal.ujn.gov.rs - преузимање је бесплатно. 

- Конкурсна документација се може преузети и лично у просторијама наручиоца  на адреси: „Наша 

радост“ Смедерево, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 

часова, до дана и часа истека рока  за подношење понуда. 

 

Понуда се подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: „Понуда за јавну 

набавку добара – Молерски радови, партија 2: Занатски радови у објекту „Бамби“, број 2.3.3/16 - НЕ 

ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив,  адресу, електронску адресу, 

телефон и контакт особу. 

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: 

„Наша радост“ Смедерево, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево сваког радног дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

од 08:00 до 14:00 часова. 
 

Крајњи рок за достављање понуда је 20.07.2016. године до 12:00 часова. 
 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 20.07.2016. године са почетком у 12:30 часова у 

просторијама ПУ „Наша радост“ Смедерево, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево. 
 

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну 

набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код 

понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
 

КОНТАКТ ОСОБА: Саша Ивковић, службеник за јавне набавке. 

mailto:sjnpu@yahoo.com

