
                                              

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА 

Б Е О Г Р А Д 

ул. Пожешка бр. 28 

тел: 011/3058-717, 3058-718 

            Дел.бр. 3931 /17.10.2017.године       

             

          На основу члана 39. став 5. члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама  

(„Сл. гласник РС“ 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  

бр. 3720 од 29.09.2017. године Наручилац Предшколска Установа Чукарица, Београд,  

ул. Пожешка бр. 28, као индиректни корисник буџетских средстава:    објављује    

 

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

       Наручилац Предшколска Установа Чукарица, Београд, ул. Пожешка бр. 28, интернет страница: 

www.pucukarica.rs, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са 

законом и конкурсном документацијом и овим позивом, у циљу закључења уговора са изабраним 

понуђачем. 

 

1.  Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Предшколска Установа Чукарица, Београд, 

ул. Пожешка бр. 28, www.pucukarica.rs 

 

2.  Врста наручиоца: јавна установа 

 

3. Врста поступка јавне набавке – јавна набавка мале вредности 

Предметна јавна набавка се спроводи у  складу са Законом о јавним набавкама  (“Службени 

гласник Републике Србије“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке, ради закључења уговора у јавној набавци.  

 

4.  Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 3234-I/17  су ДОБРА- Машине и опрема, набавка 

електро уређаја за кухиње 

 

5. Врста предмета јавне набавке: 

Предмет јавне набавке су ДОБРА- Машине и опрема, набавка електро уређаја за кухиње 

   Општи речник набавке: шифра 39310000 – угоститељска опрема 

6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији преднметне набавке.  

 

Опис предмета јавне набавке: ДОБРА- Машине и опрема, набавка електро уређаја за кухиње 

 

7. Начин преузимања конкурсне документације: конкурсна документација може се преузмети 

на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.pucukarica.rs 

 

9. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 26.10.2017.  године до 09.00 часова, на адресу 

Предшколска Установа Чукарица, Београд, ул. Пожешка бр. 28.  



       

 

Понуда се подноси непосредно (лично)  или путем поште, на адресу наручиоца Београд, ул. 

Пожешка бр. 28, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну 

набавку мале вредности - ДОБРА- Машине и опрема, набавка електро уређаја за кухиње,  број 

ЈНМВ 3234-I/17 НЕ ОТВАРАТИ„, а на полеђини – омота/коверте, назначити назив, адресу, 

телефон и контакт особу.  

 

      Рок за пондношење понуда је 26.10.2017.год. до 09.00 часова.  

 

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сва правна и физичка лица која 

испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове из 

члана 76. Закона о јавним набавкама, а који су ближе одређени конкурсном документацијом. 

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са 

чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.  

 

 

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 могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је 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. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

      Јавно отварање понуда обавиће се дана 26.10.2017. год. у 13.00 часова, на адреси 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Београд, ул. Краљице Марије бр.1, мала 

сала 20 спрат. 

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

поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих 

ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 

11. Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели Уговора, која ће бити образложена и која ће         

      садржати нарочито податке из члана 108. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у               

      року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда.  

 

12. Лице за контакт: Све додатне информације се могу добити од особе за контакт Бошњак   

      Марина, дијететичар  нутрициониста у Установи на маил адресу: pravna.sluzba@pucvila.rs      

       
 

 


