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Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ 

Адреса: Немањина бб 

Место: Чачак 

Број: ЈН 11/2018/1 
  

На основу члана 39 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 , 

14/15 и 68/15), Предшколскa установа „Моје детињство“ Чачак упућује: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: 

ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО „EVRO-EL“ 

ЗА ПОТРЕБЕ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ) 
Назив наручиоца: Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак 

Адреса наручиоца: Немањина бб, 32000 Чачак 

Интернет страница наручиоца:  www.mojedetinjstvo.edu.rs 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности (Члан 39 

ЗЈН, „Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) – Спроводи се ради закључења 

уговора о јавној набавци. 
Врста предмета: Добра. 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН: 

Опис предмета набавке:  Предмет набавке број 11/2018/1 је Гасно уље екстра лако 

„EVRO-EL“ за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње 

потребе) 

Назив и ознака из општег речника набавки:  Лож уље - 09135100. 
 

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија : 

Ова јавна набавка није обликована по партијама.  

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. 11/2018/1– Гасно уље екстра 

лако „EVRO-EL“ за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

(једногодишње потребе), донеће се применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“, тако  што ће се поредити укупна понуђена цена (без ПДВ-а), дате у Обрасцу 

понуде, рангирањем прихватљивих понуда. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом, предност 

ће имати понуда у којој  је понуђен дужи рок важења понуде. 

 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки: 

portal.ujn.gov.rs 

 

http://www.mojedetinjstvo.edu.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

 

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, 

достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Предшколска 

установа „Моје детињство“ Чачак, улица Немањина бб, 32000 Чачак (вртић „Мали 

капетан“), са обавезном назнаком на лицу коверте: „11/2018/1– Гасно уље екстра 

лако „EVRO-EL“ за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

(једногодишње потребе)“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На 

полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као 

и име особе за контакт и е-mail адресу. 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење 

понуда је 02.03.2018.године до 13 часова.  

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде 

примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом. Као таква, биће неотворена враћена понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

 

 

Место , време и начин отварања понуда: 

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама 

наручиоца Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, улица Немањина бб (вртић 

„Мали капетан“). 

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 02.03.2018. године у 13.15 часова. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници 

понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за 

јавну набавку пре отварања понуда. 

 

Рок за доношоње одлуке: 

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 (десет)  дана од 

дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 

(три) дана од дана њеног доношења.  

 

Лице за контакт: 

Ана Станић Миливојевић, Тел: 032/347-534, 064/20-10-330 Факс 032/347-531 

                                        e-mail: pu.mojedetinjstvo@gmail.com 
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