
На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Предшколска Установа „Слава Ковић“, Богатић, ул: Јанка Веселиновића, бр: 

3, 15350 Богатић, упућује: 

П О З И В 

за подношење понуда  за јавну набавку мале вредности број: 1/2019 
       

Наручилац: Предшколска Установа „Слава Ковић“, Богатић 

 

 Адреса : 15350 Богатић, ул. Јанка Веселиновића  бр. 3 

 

 Интернет страница: www.vrticbogatic.edu.rs 

 

 Врста наручиоца: Предшколска Установа  

 

 Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности, обликована по 

партијама 

 Врста предмета: добра 

Предмет јавне набавке – добра - набавка намирница и прехрамбених производа 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 

- Партија 1- свеже месо, ознака из Општег речника набавке: 15110000, 15112130, 

15113000 и 15111100; 

- Партија 2 – сухомеснати производи, ознака из Општег речника набавке: 

15131700; 

- Партија 3 – риба, ознака из Општег речника набавке: 15119600; 

- Партија 4 – млеко и млечни производи, ознака из Општег речника набавке: 

15500000,15510000, 15511000; 

- Партија 5 – Свеже воће и поврће, ознака из Општег речника набавке: 15300000; 

- Партија 6 – Конзервисано воће и поврће, ознака из Општег речника набавке: 

15330000; 

- Партија 7 – Хлеб, пециво и остали пекарски производи, ознака из Општег 

речника набавке: 15811000; 

- Партија 8 – Јаја, ознака из Општег речника набавке: 031425000; 

- Партија 9 – Широка потрошња, ознака из Општег речника набавке: 15800000; 

-  

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде за сваку партију ће се извршити применом 

критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

                У случају  да две  или више понуда после стручне оцене понуда  имају исту 

укупну понуђену цену за предметна добра,  примењиваће се ,,резервни „ елемент 

критеријума којим ће се сматрати за најповољнију понуду понуђача који је понудио 

дужи рок важења понуде.                          

                                  

ПРЕУЗИМАЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки као и на 

интернет страници Предшколске установе „Слава Ковић“ у Богатићу, 

www.vrticbogatic.edu.rs. 

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 Понуда мора у целини бити сачињена у складу са  Законом о јавним набавкама, 

јавним позивом и конкурсном документацијом наручиоца.  



             Понуда може бити достављена лично или препорученом пошиљком у 

затвореној коверти на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

 

           Подношење електронске понуде није могуће. 

           Понуда се доставља на адресу наручиоца: П.У. „Слава Ковић“, 15350 

БОГАТИЋ, ул. Јанка Веселиновића бр.3. са назнаком  ,,Понуда за јавну набавку 

мале вредности–добра – набавка намирница и прехрамбених производа – Партија 

број:__________________ ( навести редни број партије) - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 На полеђини коверте мора бити: 

- пун назив, адреса и телефон понуђача, 

- име лица за контакт, именованог од стране понуђача. 

Рок за достављање понуда је 25 дана од дана објављивања јавног позива на  

Порталу  јавних набавки односно до 10.05.2019. године до 12 часова. 

 Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу са 

конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивом. Понуде са варијантама нису 

дозвољене.  

  Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока приспеле 

наручиоцу, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене понуде ће 

неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.  

  

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 Понуде ће бити отворене јавно истог дана, односно дана 10.05.2019. године у 

12:30 часова, у просторијама наручиоца, на адреси Јанка Веселиновића бр. 3 у 

Богатићу. 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Представник понуђача, који ће присуствовати  јавном отварању понуда мора 

предати комисији за јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у поступку 

отварања понуда.  

Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство, без права стављања 

примедби на ток отварања и потписа записника.            

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

          Наручилац ће најкасније у року до 5 дана од дана отварања понуда донети 

Одлуку о додели уговора,  и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року 

од три дана од дана доношења.  

         

  КОНТАКТ ОСОБЕ: 

 

Контакт особе за додатне информације радним данима од 07-15 сати   

Даниловић Јасна, телефон и факс: 015/7786-881 или е-маil pu.slavakovic@gmail.com 

  

 


