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На основу члана 55.став 1.тачка 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) 

објављује се 

 

ПОЗИВ 

 

за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 

- услуге– умрежавање објеката и приступ интернету, бр. ЈН У 19-03 

 

 

 

Наручилац  Предшколска установа „11.април“, Народних хероја 12а,11070 Нови Београд 

                       интернет адреса наручиоца: www.11april-nbgd.edu.rs 

Врста поступка: набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке:услуге- умрежавање објеката и приступ интернету, бр. ЈН У 19-03 

Ознака из општег речника набавке: 72400000-услуге интернета 

Начин преузимања конкурсне документације:  

          * Интернет страница наручиоца: www.11april-nbgd.edu.rs  

          * Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs  

Право подношење понуда имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће 

у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а 

испуњеност ових услова дужни су  да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о 

јавним набавкама 

Наручилац неће разматрати понуде са варијантама. 

Начин подношења понуде и рок подношења понуде: Понуђач понуду подноси у 

затвореној коверти-омоту оверену печатом са назнаком услуге– умрежавање објеката и 

приступ интернету, бр. ЈН У 19-03- НЕ ОТВАРАТИ. 

На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу,телефон и контакт особу. 

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Народних хероја 12а,11070 Нови 

Београд,сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова 

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 8 ( oсам )дана од дана 

објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке, тј. 21.02.2019.године и то 

најкасније до 10 часова. 

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду путем поште,без обзира да је послао понуду 

обичном ,препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино 

чињеница  када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио 

понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити 

благовремена),те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

 

http://www.11april-nbgd.edu.rs/
http://www.11april-nbgd.edu.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Место, време и начин отварања понуде: Јавно отварање понуда обавиће се дана  

21.02.2019.године, са почетком у 11 часова у просторијама предшколске установе 

„11.април“, Народних хероја 12а, Нови Београд 

Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок за 

подношење и отварање понуда помера се за први    наредни радни дан. 

Наручилац неће разматрати неблаговремено достављене, неодговарајуће и неприхватљиве 

понуде. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Представник понуђача, пре почетка отварања понуда дужан је да поднесе 

Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од одговорног лица 

понуђача. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

-У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор 

ће се доделити понуђачу који је у понуди навео дужи гарантни рок. 

-Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као 

најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења 

понуде. 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана 

јавног отварања понуда и биће објављена на порталу Управе за јавне набавке и интернет 

страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења. 

Контакт особа: Катарина Андрејев, Наташа Радовановић тел: 2603-042; 

 е-меил: javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs  
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