
 
 
На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) 

ПУ „Милка Диманић“ 
                                                                          12. бригаде 34, Власотинце 
 

Обjављује 
 

ПОЗИВ 
 

За подношење понуда у поступку jaвне набавке мале вредности добара – опрема за 
кухињу – планетарни миксер, редни број јавне набавке 4/2015 

 
Предмет јавне набавке је опрема за кухињу. 
 
Детаљнија спецификација добара одређује се конкурсном документацијом. 
 
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове за учешће у 
поступку, сходно члану 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
 
Понуде се достављају на адресу Предшколска установа „Милка Диманић“, 12. бригаде 34, 
16210 Власотинце у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку добара –  
опрема за кухињу – планетарни миксер, ЈН 4/2015 - не отварати“ и са називом и адресом 
понуђача на полеђини. 
 
Конкурсна документација се може преузети на порталу јавних набавки или на интернет 
страници www.predskolska-mdimanic.edu.rs 
 
Рок за достављање понуде је  15.04.2015. године до 11,00 сати без обзира на начин на који су 
послате. 
 
Неблаговремене, неисправне и неприхватљиве понуде неће бити разматране. Понуде које не 
одговарају захтевима из конкурсне документације могу бити одбијене у поступку 
разматрања. 
Предстaвници понуђaчa, пре почеткa поступкa отвaрaњa морaју предaти Комисији зa јaвну 
нaбaвку писмено пуномоћје (овлaшћење) зa учешће у поступку отвaрaњa понудa, издaто нa 
меморaндуму понуђaчa, оверено печaтом и потписом овлaшћеног лицa и личну кaрту нa 
увид.  
 
Отварање понуда ће се обавити јавно дана 15.04.2015. године у 11,15 чаова у просторијама 
Предшколске установе. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда. 
 
Понуде ће се оцењивати применом критеријума најниже понуђене цене. 
 
Ближе информације у вези конкурсне документације могу се добити на телефон: 016/875-
425, контакт особа: Душанка Стојановић, сарадник за јавне набавке. 
 

http://www.predskolska-mdimanic.edu.rs/
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