
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
 “МИЛКА ДИМАНИЋ“ 
     ВЛАСОТИНЦЕ 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности 

1. Назив и адреса наручиоца: Предшколска установа „Милка Диманић“, 
Власотинце, 12. бригаде 34 

2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете.  

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке– гасно    уље, екстра лако EVRO EL за грејање 

   Ознака из речника: 09134000 – гасна уља 
 
5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:   

Јавна набавка није обликована у партијама.          
                           

6. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

 
7. Начин преузимања конкурсне документације:  
Конкурсна документација се може преузети у електронској форми на Порталу 
јавних набавки и интенет страници Наручиоца; : www.predskolska-mdimanic.edu.rs 

 
8. Начин подношења понуде и рок:  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
08.12.2015. године до 11 сати. 
Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште у затвореној коверти, или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуду доставити на адресу: ПУ “Милка Диманић“, 16210 Власотинце, ул.  12. 
бригаде бр. 34, са назнаком: 
 

 
. 



 
    ,,Понуда за јавну набавку добара -   Набавка гасног уља екстра лаког EVRO 
EL за грејање, ЈН број 8/2015, НЕ ОТВАРАТИ” 
 
9. Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда одржаће се 08.12.2015. године у 13 часова, у 
Власотинцу, ул. 12. бригаде 34  у просторијама Наручиоца.  

 
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда:  
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 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 понуда.  
 

11. Рок за доношење одлуке: 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања 
понуда. 

12. Лице за контакт: 
Контакт особа је Стојановић Душанка,  сарадник за јавне набавке, 
тел/факс.016/875-425; е-маил: milkadimanic@yahoo.com  
 
                                                                    

   
 


