
Дел.бр.1139-380/18 
 
 
        На основу чл. 32. и чл. 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 
дел. бр. 1139-369 од 04.09.2018. године, наручилац Предшколска установа Чукарица, Београд, 
ул. Пожешка бр.28., као индиректни корисник буџетских средстава 
e-mail адреса : jelica.strbac@pucvila.rs 
 
Објављује  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Бр. 561-III/18 

за јавну набавку мале вредности –ДОБРА – Мобилијари за дворишта вртића 

Шифра и општи речник (ОПН): 

- 37535200-9 опрема за дечја игралишта 
 
Јавна набавка је обликована у више партија: НЕ 
 
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове 
предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама, као и додатне услове из чл. 76. Закона о 
јавним набавкама у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, 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. 
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа  са 
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 
Подаци о пореским обавезама могу са добити код  Пореске управе Министарства финансија и 
привреде и надлежне управе локалне самоуправе – Управе јавних прихода јединице локалне 
самоуправе - град / општина о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода. 
Предметна уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда. 
Ако се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију. 
 
Критеријуми за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена 
   
Конкурсна документација се може преузети електронским путем са Портала јавних набавки. 
Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама наручиоца на адреси Београд, 
Пожешка бр.28,  у соби Правне службе или путем поште.  
Понуде се подносе у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуде може 
констатовати да се први пут отвара. 
Рок за подношење понуде је 19.09.2018.године до 09.00 часова.  
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 19.09.2018.године у 09.15 часова, на 
адреси  Београд, Пожешка 28 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је поднети Комисији за 
јавну набавку писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, заведено код 
подносиоца понуде. 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда. 
Све додатне информације могу се упутити на маил адресу:  jelica.strbac@pucvila.rs 
особа за контакт: Јелица Штрбац  


