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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„БИСЕРИ“ ТРСТЕНИК 

УЛИЦА РАДОЈА КРСТИЋА б.б. 37240 

ТРСТЕНИК 
 

Директор (факс): 
 

 

(037) 714-930 
 

Секретар: 
 

(037) 711-134 
 

Рачуноводство: 
 

(037) 712-575 
 

Е-маил: 
 

pubiseri@sbb.rs 
 

 

 

 
 

Регистарски 

број: 
 

6190501726 

Матични број: 
 

07155085 

Шифра 

делатности: 
 

85321 

ПИБ: 
 

101306501 

ТЕКУЋИ РАЧУН: 

 
840-166661-83 
Служба Трезора 

 

 

БРОЈ:470-2/2020-03 

ДАТУМ: 13.04.2020.године 

 

            На основу члана 60. Закона о јавним  набавкама  ( ''Сл. гласник РС'' 

бр.124/12 , 14/15 и 68/15) 

 

 

 Предшколска установа „Бисери“ упућује позив 

у поступку јавне набавке добара број. 2/2020 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Бисери“  

Адреса наручиоца: Ул. Радоја Крстића б.б. Трстеник 37240 

ПИБ: 101306501 

Матични број:07155085 

Сајт наручиоца на коме можете преузети конкурсну документацију: 

https://www.pubiseri.rs/ 

Врста наручиоца: Предшколска установа 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Добра 

За добра и услуге: Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке: 

 Предмет набавке:  Набавка електричне енергије за потребе Предшколске установе  

„Бисери“ Трстеник . 

 Назив и ознака из општег речника набавке:  0931000 – електрична енергија. 

 

 

 

 
1. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација се може преузети на адреси: Предшколске установе „ Бисери“  ул. 

Радоја Крстића бб  Трстеник . сваког радног дана, од 8,00 до 12,00 часова, до дана и часа истека 

рока за подношење понуда или на Порталу јавних набавки. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење  понуде:   

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Предшколске 

установе    „ Бисери“ ул. Радоја Крстића бб  Трстеник 37240 или непосредно (лично), са 

назнаком „Не отварати-Понуда за јавну набавку добара ,, Набавка електричне енергије  “ редни 

број ЈНМВ 2/2020,  

с тим што се на коверти/кутији мора попунити и налепити следећи пропратни образац:  

https://www.pubiseri.rs/
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(ископирати, исећи, попунити и залепити на коверту/кутију)  

датум и сат подношења: _______________________  

 

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!  

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 

Набавка електричне енергије за потребе Предшколске  установе   „ Бисери“ у Трстенику за 

2020. годину, у општем речнику набавке означена под ознаком: 09310000- електрична енергија  

 

НАРУЧИЛАЦ:  

Предшколска  установа   „ Бисери“ ул. Радоја Крстића  бб  Трстеник 37240 

 

ПОНУЂАЧ:  

назив: 

______________________________________________________________________________  

адреса: 

_____________________________________________________________________________  

број телефона: 

______________________________________________________________________   

електронска адреса: 

__________________________________________________________________  

име и презиме лица за контакт: 

_________________________________________________________ 

 

Рок за подношење понуда је до 24.04.2020. године до 10,30.часова. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда одржаће се 24.04.2020. године у 11,00 часова, на адреси наручиоца : 

Предшколске установе „ Бисери 3 “ ул. Радоја Крстића бб  Трстеник. 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.  

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници  

подносилаца понуда. 

 

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. 

Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и 

потписано од стране овлашћеног лица понуђача.Уколико представник понуђача не достави 

наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно 

учествује у поступку отварања. 

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као 

такав легитимише изводом из АПР и личним документима (лична карта, пасош и др.).Уколико 

понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда 

извршити проверу података на сајту АПР. 

 

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 

10 дана од дана отварања понуда. 

 

Лице за контакт: Ивана Рашковић (  037/712-575) , 

 адреса електронске поште:pubiseri@sbb.rs 

 

 

 

 

 

 

 


