
 
I ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ/ назив, адреса и врста наручиоца / 
 

Предшколска установа„Пчелица“ 
Адреса наручиоца: Добропољска б.б., 19300 Неготин 
е-маил: vrtic_pcelica@mts.rs 
Матични број: 07129335 
ПИБ: 100777694 
Број телефона: 019/542-635 
 
1.2.  ВРСТА НАРУЧИОЦА 
 
Корисник буџетских средстава( у даљем тексту: Наручилац) на основу  члана 39. и 
60, Закона о јавним набакама ("Сл. гласник РС ", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) 
и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл. Гласник РС „ број 
29/2013 ) и Прилога 3Б позива све заитересоване понуђаче да припреме и поднесу  
понуду  у складу са законом, позивом и  конкурсном документацијом. 
Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне 
набавке мале вредности. 
  
1.3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се у складу са Законом о јавним 
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС „ број 29/2013) и 
Прилога 3Б .  
На ову набавку ће се примењивати и други прописи: Закон о буџету РС за 2017 
годину, Закон о општем управном поступку; Закон о облигационим односима; 
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. Гласник РС“ бр.119/2012) и Нормативи за добро и материјал који се 
испоручује. 
    
1.4.   ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Предмет јавне набавке су  добра-средства за одржавање хигијене за потребе 
Предшколске установе „Пчелица“ Неготин,  у 2020. години по партијама: 
-ПАРТИЈА 1- 433.000,оо динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 2.- 400.000.оо динара без ПДВ-а 
 
1.5.     КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА/ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена уз испуњење свих 
административних и техничких захтева у конкурсној документацији. 



 - 2 -

У случају да постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом 
наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу следећих елемената 
(додатни критеријум): услови плаћања и рок испоруке 

 
Уколико Понуђач у својој понуди не наведе јединичну цену, понуда ће бити 

одбијена. 
Наручилац ће понуду са неуобичајено ниском ценом одбити. 
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу 
са понуђеним условима. 

 
1.6.   НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Сви заинтересовани понуђачи могу преузети оригинал конкурсну документацију на 
адреси : Предшколска установа „Пчелица“Неготин, Добропољска б.б., 19300 
Неготин. На тој адреси могу се добити и остали подаци. Конкурсна документација 
је доступна на Порталу Управе за јавне набавке.  
 
1.7. АДРЕСA И ИНТЕРНЕТ АДРЕСA ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 
АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ: 
 

- Подаци о пореским обавезама:  
Пореска управа Републике Србије (Министарство финансија и привреде, 
Република Србија), ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република Србија, 
Интернет адреса http://www.poreskauprava.gov.rs  
Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови 
органи; 
- Подаци о заштити животне средине: 
 Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића 27а, 11160 Београд, 
Република Србија, Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs 
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, 
ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд, Република Србија, Интернет адреса: 
http://www.merz.gov.rs/lat 
- Подаци о заштити при запошљавању, условима рада: 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина 11, 11 000 
Београд, Република Србија, Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs 
- Локална самоуправа: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 
Неготин http://www.negotin.rs/  
 
1.8. НАЧИН  ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК 
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Понуда се сматра благовременом ако је примљена код  наручиоца до 20.3.2020. 
године,   до 12,00 сати. 
Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу 
Наручиоца: Предшколска установа „Пчелица“Неготин, Добропољска б.б, 19300 
Неготин. 
Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти  овереној печатом, на 
којој је на предњој страни  текст : 

- „Понуда - не отварај“- 
„Набавка за добра –средства за одржавање хигијене“ за потребе наручиоца- 

Предшколске установе „Пчелица“ Неготин 
- ПАРТИЈА 1 

 
- ПАРТИЈА 2 

 
/  залепити ОБРАЗАЦ 11 на предњој страни коверте и уписати назив 

понуђача/ 
На полеђини коверте обавезно назначити тачан назив, број телефона и факс 
понуђача, адресу понуђача и име и презиме  овлашћеног лица за  контакт. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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. 
Понуду 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. 
 
1.9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН  ОТВАРАЊА ПОНУДА  
 
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 20.3.2020. године, у 12,15 сати, у 
просторијама Предшколске установе „Пчелица“Неготин, улица добропољска б.б. 
 
1.10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
Присутни 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. 
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1.11.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати податке из 
извештаја о стручној оцени понуда, односно, податке из члана 105. Закона, , 
наручилац ће донети у року који не може бити дужи од десет дана од дана 
отварања понуда. 
 

1.12 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail vrtic_pcelica@mts.rs или факсом на број 019/542-
635тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, при 
чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности 
у конкурсној документацији. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки . 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1-
4/2020. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 

 


