
ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ“  
Дана:  18.09.2015. године 
ЈН МВ 6/2015 
Власотинце 
 
 На основу чланова 4., 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), упућујемо 
 

П  О  З  И  В  
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
НАРУЧИЛАЦ: ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ“ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 16210 ВЛАСОТИНЦЕ, 12. БРИГАДЕ БР. 34 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 
 
ВРСТА ПРЕДМЕТА: ДОБРА 
 
OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ОДАРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ, ОБЛИКОВАНЕ У 
2 ПАРТИЈЕ: 
 
ПАРТИЈА 1 . – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
ПАРТИЈА 2. – СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ : 39800000 Производи за 
чишћење и полирање 
 
 
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Критеријум за 
оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.  
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најдужи рок важења понуде. У 
случају истог и понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио најдужи рок плаћања. У случају истог и 
понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који је понудио најкраћи рок испоруке.  
 
 
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. Конкурсна документација 
се може преузети на следећи начин:  
 у просторијама ПУ „Милка Диманић“ , канцеларија  секретара установе, 
Власотинце, улица12. бригаде бр. 34., радним данима од 08:00 до 14:00 часова, 



 са Портала јавних набавки - portal.ujn.gov.rs  
 са интернет странице наручиоца: www.predskolska-mdimanic.edu.rs 
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ :  
 
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу  - ПУ „Милка Диманић“,  
12. бригаде бр. 34, 16210 Власотинце. 
 
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом 
отварања понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут отвара,  са 
назнаком  „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА- ПРОИЗВОДА ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ,  
ЈНМВ БР.  6/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
На полеђини коверте или кутији навести: назив понуђача, адресу, телефон, име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. 
 
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 
навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у 
заједничкој понуди. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа.  
 
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  
 
Понуда 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 и неће се разматрати. 
Све неблаговремене понуде вратиће се неотворене понуђачу са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 
Рок за подношење понуда је 18.09.2015. године до 12:00 часова. 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.  
 
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
 
 
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:  
 
Отварање понуда обавиће се дана 18.09.2015. године у 12:30 часова, у 
просторијама ПУ „Милка Диманић” 12. бригаде бр. 34. у Власотинцу. 



 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 
 
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а 
активно учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре 
почетка отварања понуда Наручиоцу уруче оверена и потписана писмена 
овлашћења (пуномоћја).  
 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 
  
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда. 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  
 
Лице за контакт: Душанка Стојановић, сарадник за јавне набавке 
Контакт телефон:016/875-425 
Е - mail адреса: milkadimanic@yahoo.co 


