
 
 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА 
Б Е О Г Р А Д 
ул. Пожешка бр. 28 
тел: 011/3058-717, 3058-718 

            Дел.бр.2266/26.06.2017.године       
 
 

          На основу члана 55.,57. и члана 60.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 
и 68/15) Наручилац Предшколска установа Чукарица, Београд, Пожешка.28, као индиректни 
корисник буџетских средстава:    о  б  ј  а  в  љ  у  ј  е    
 
 
                                                ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
                        У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- 
                       КУПОВИНА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА- Посебне потребе 
                                              ОБЛИКОВАНУ У 3(ТРИ) ПАРТИЈЕ  

 
Наручилац Предшколска установа Чукарица, Београд, Пожешка 28, интернет страница: 
www.pucukarica.rs, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у писаној 
форми , у отвореном поступку за јавну набавку добара, у складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима из ове области, конкурсном документацијом и овим позивом, у циљу 
закључења уговора са изабраним понуђачем. 
1.Назив,адреса,интернет страница Наручиоца;Предшколска установа Чукарица, Београд, Пожешка 
28., www.pucukarica.rs, 
2.Врста наручиоца: јавна установа 
3. Врста поступка јавне набавке – отворени поступак 
Предметна јавна набавка се спроводи у отворено поступку у  складу са Законом о јавним 
набавкама  (“Службени гласник Републике Србије“, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци. 
4.Врста  предмета јавне набавке 
Предмет јавне набавке су ДОБРА – куповина  канцеларијског материјала –посебне 
потребе обликована у три партије и то: 
-I партија: куповина тонера; 
-II партија: куповина радних књига за васпитно и стручно особље; 
-III партија:куповина папира-коверте за плате и обрасци рачуна 
Детаљна спецификација  дефинисана је у Образцу структуре цена  у конкурсној 
документацији 
Општи речник набавке: шифра 30190000 -  разна канцеларијска опрема и потребштине  
5.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  
Цена мора бити искаѕана у динарима,са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.У цену су укључени сви 
пратећи трошкови Понуде (превоз, испорука, истовар и др.) у складу са конкурсном 
документацијом и моделом уговора. 
6. Опис предмета јавне набавке:куповина канцеларијског материјала-посебне потребе обликована у 
три партије. 
 



 
7.Начин преузимања конкурсне документације,односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: Конкурсна документација може  се преузмети на Порталу управе за   
јавне набавке и на интернет страници наручиоца: ., www.pucukarica.rs. 
 
8.Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу 
са конкурсном документацијон и позивом за подношење понуда. 
Понуда се подноси непосредно (лично)  или путем поште, на адресу наручиоца Београд, 
Пожешка.28, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку бр. 387-
I/17  куповина канцеларијског материјала –посебне потребе, за партију:__________ НЕ ОТВАРАТИ 
„, а на полеђини – омота/коверте, назначити назив, адресу, телефон , као и име и презиме особе за  
контакт.  
Понуде се достављају узатвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.У случају да понуду поднпси група понуђача 
,потребно је на коверти назначити да се ради о групи пониуђача и навести називе и адресе свих 
учесника у заједничкој понуди. 
Понуда мора да важи минимум 30(тридесет дана)од дана јавног отварања понуда 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.06.2017. године 
до 10,00 часова. 
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана 
26.06.2017.године. у 13.00 часова, на адреси- Секретаријат за образовање и дечју заштиту, 
Београд, Краљице Марије 1.,спрат 20-велика сала. 
 
10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача ,који ће своја овлашћења предати Kомисији пре отварања 
понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 
одговорног лица понуђача. 
 
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 25 дана од дана отварања понуда.  
 
12. Лице за контакт: Све додатне информације се могу добити од особе за контакт Олга Ђорђевић, 
шеф рачуноводства у ПУ Чукарица на маил адресу: olga.djordjevic@pucvila.rs, 
pravna.sluzba@pucvila.rs. 


