
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
     На основу члана 39. Закона о јавним набавкама ( '' Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 

14/2015 и 68/2015 ) и одлуке бр.144/1 од 10.3.2020. године  о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности број 2-1/2020, Предшколска установа ''Пчелица'' 

Неготин (у даљем тексту: Наручилац) упућује позив понуђачима да поднесу понуде 

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга  – здравствених услуга  

за 2020. годину .   

      Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда и 

конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане 

чланом 75. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан 

конкурсном документацијом . 

     Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за ЈНМВ 2-

1/2020. – gнабавка здравствених услуга   ( НЕ ОТВАРАТИ )“. 

     Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи адресу, телефон и контакт 

особу. Понуде се достављају путем поште на адресу наручиоца – Предшколска 

установа ''Пчелица'' Неготин, улица Добропољска бб 19300 Неготин или лично у 

згради Установе, сваког радног дана од 8,00 – 14,00 сати.  

      Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу 

најкасније 24.3.2020.године до 10,00 часова. Понуде које стигну после наведеног 

рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по 

окончању поступка биће враћене понуђачу са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено. 

      Отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за подношење понуда 

тј. 24.3.2020. године  у 10,30 у просторијама Предшколске установе „Пчелица“ 

Неготин уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача 

су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе 

овлашћење за присуствовање отварању. 

      Рок за стручну оцену понуда је до 2 дана од  дана отварања понуда . 

     Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 5 ( пет ) дана од дана 

отварања понуда . 

      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.2-
1/2020. 

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. 
 


