ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БИСЕРИ“ ТРСТЕНИК
УЛИЦА РАДОЈА КРСТИЋА б.б.
37240 ТРСТЕНИК

Број: 1146-07/2019-03
Датум: 19.07.2019. године

На основу члана 39. став 1, 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени
гласник РС „ бр.124/12 ,14/15 и 68/15, а у складу са Одлуком о покретању поступка
јавне набавке мале вредности –ЈНМВ 07/2019-радови бр.1146-07/2019-01 од
16.07.2019.године
Предшколска установа „Бисери“ Ул. Радоја Крстића б.б. Трстеник
Упућује :

ПОЗИВ

1. Назив наручиоца : Предшколска установа „Бисери“ Трстеник
2. Број јавне набавке : 07/2019
3. Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности
4. Врста предмета : радови
5. Предмет јавне набавке : Реконструкција на објекту вртића ПУ Бисери,објекат у
Великој Дренови ,к.п.91,К.О.Велика Дренова ( II фаза).

6. Ознака и назив из општег речника набавки : ОРН:45210000 ,Радови на
високоградњи
7. Критеријум за оцену понуда : најнижа понуђена цена.
8. Начин преузимања конкурсне документације :
-лично/непосредно у просторијама наручиоца предшколске установе „ Бисери 2“ у
Трстенику ул. Радоја Крстића б.б. , сваким радним даном у времену од 08,00 –
15,00 часова све до истека рока за достављање понуда.
-са сајта Портала за јавне набавкe
9. Рок за подношење понуде: крајњи рок за подношење понуда је 29.07.2019.
године. Благовременим се сматрају понуде које стигну на адресу ПУ „Бисери“
Трстеник дана 29.07.2019. године најкасније до 11,00 часова.
10. Начин подношења понуде: понуде се достављају у запечаћеној коверти
путем поште са повратницом или непосредно на адресу Предшколска установа
„Бисери“ ул. Радоја Крстића б.б., 37240 Трстеник,са назнаком :“Понуда за јавну
набавку радова- Реконструкција на објекту вртића ПУ Бисери,објекат у Великој
Дренови ,к.п.91,К.О.Велика Дренова ( II фаза),ЈНМВ 07/2019-НЕ ОТВАРАТИ“.
У случају да понуду подноси група понуђача,на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих
учесника у заједничкој понуди. Наручилац не одговара за било какву последицу
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уколико понуђач не наведе, назив, адресу и предмет јавне набавке на коверти.
Понуде које нису затворене, које су непотпуне или су стигле после наведеног рока,
неће бити разматране.
11. Место, време, начин отварања и услови за присуство понуђача: јавно
отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, односно
последњег дана рока 29.07.2019. године, са почетком у 12,00 часова, у сали за
састанке Предшколске установе „Бисери 3 “, ул. Радоја Крстића б.б
Поступак отварања понуда је јаван. Представници понуђача који су поднели
понуду, пре почетка поступка морају предати посебно писмено овлашћење за
присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено
печатом и потписом овлашћеног лица.
Право учешћа у овом поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица
која испуњавају услове за учешће у поступку, у складу са чл.75. и 76. Закона о
јавним набавкама.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Контакт особа Ивана Рашковић тел.037/712-575, Joванка Думановић 711-134 или e
mail: pubiseri@sbb.rs
1) За додатна обавештења и информације у вези са конкурсном
документацијом и поступком јавне набавке, заинтересовани могу искључиво
писаним путем упутити захтев, на адресу наручиоца : Предшколска
установа „Бисери“ ул. Радоја Крстића б.б. 37240 Трстеник, са назнаком „
Питања у вези са поступком јавне набавке Реконструкција на објекту вртића
ПУ Бисери,објекат у Великој Дренови ,к.п.91,К.О.Велика Дренова ( II фаза).
ЈНМВ 07/2019-радови или на електронску адресу pubiseri@sbb.rs Захтеви
за додатна објашњења се могу упутити најдуже пет дана пре истицања рока
за предају понуда.

У Трстенику

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Дана 19.07.2019.године
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