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На основу одредаба члана 55 став 1. тачка 2, члана 57. став 1.  члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним 
набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Предшколска установа «Др 
Сима Милошевић» Земун, објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун из Земуна, Ул. Капетана Радича Петровића бр. 26  интернет страница 
Наручиоца: www.pudrsimamilosevic.edu.rs ; 
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА:Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама. 

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак у склау са чл. 32 ЗЈН 

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 
Предмет јавне набавке је добро – електрична енергија. 
5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 09310000-5 електрична енергија 
6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.  
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће бити 
додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.   
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком важења 
понуде, уговор ће бити додељен понуђачу путем жреба. Поступку жребања моћи ће да присуствују сви 
понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком 
важења понуде, а које ће наручилац обавестити о времену, начину и месту где ће жребање бити 
спроведено. 
Исти критеријум и начин биће примењени на рангирање и осталих понуђача. 
Обзиром да се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 
Наручилац је унапред одредио вредност уговора, док укупна јединична цена из понуде (у динарима без 
урачунатог ПДВ-а) представља основ за примену критеријума "најнижа понуђена цена" и служи за 
вредновање понуда по том основу. 
7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке  и  
интернет адреси Наручиоца: www.pudrsimamilosevic.edu.rs; 
8. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење 
понуда објављеним на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.  
Понуда се подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин 
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач је дужан 
да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку добра – електрична енергија бр. 
ОПД 1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“ . На полеђини коверте или кутије навести: пун назив и адресу, телефон 
и факс подносиоца понуде и име и презиме особе за конктакт. У случају да понуду подноси група 
понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих 
учесника у заједничкој понуди. 
Понуда се доставља непосредно или поштом на адресу: Предшколска установа «Др Сима Милошевић», 
Ул. Капетана Радича Петровића бр. 26, 11080 Земун, канцеларија бр. 26. 
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки, односно до  30.05.2016. године до 10 часова.  
Понуда примљена по истеку дана и сата одрењених у позиву за подношење понуда сматраће се 
неблаговременом и наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену 
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
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9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 30.05.2016. године у 10 часова и 30 минута, у просторијама 
ПУ  «Др Сима Милошевић», Ул. Капетана Радича Петровића бр. 26, 11080 Земун, (хол у 
приземљу).   

10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење 
мора да буде оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлуку  о додели уговора  Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда  

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Жељко Зековић javnenabavke@pudrsimamilosevic.edu.rs факс: 011/2672-976. 


