
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1.Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца Предшколска установа“Пахуљице“ 

Адреса и седиште наручиоца Јосипа Панчића бб Брус 

Шифра делатности 88.91 

Матични број наручиоца 07262396 

ПИБ наручиоца 101142236 

Жиро рачун 840-257661-41 

Врста наручиоца Предшколска установа 

Тел/факс 037/3826-527 

Интернет страница наручиоца www.vrticbrus.co.rs  

Е-маил адреса: pahuljice@beotel.net  

Одговорно лице Ана Марковић Ђурђевић 

Особа за контакт 

 

Емина Стефановић,тел.037/3826-527 

                                            

2. Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује 

 

3.Врста предмета  набавке:УСЛУГЕ 

 

4.Опис предмета набавке: услугa организовања једнодневног излета  деце предшколског 

узраста у Крушевац  Предшколске установе ,,Пахуљицe“ Брус 

. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 – Услуге организације путовања.  

 

5.Набавка није обликована у партијама. 

 

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

  

7.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: 

                    Конкурсна документација  може се преузети на: 

                   -Непосредно преузимањем на адреси наручиоца: Предшколска  установа 

“Пахуљице“Јосипа Панчића бб Брус,канцеларија правника,у времену од 08.00 до 14.00 

часова, или путем мејла pahuljice@beotel.net. 

 

8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 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. 

Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже 

траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати 

или замењивати поједини 

листови, односно прилози.  

         На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за 

контакт и број телефона лица за контакт као и то да ли понуђач наступа самостално или 

http://www.vrticbrus.co.rs/
mailto:pahuljice@beotel.net


понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе 

- 

представник групе понуђача. 

         Понуду доставити на адресу: Предшколска установа “Пахуљице“ Ј.Панчића бб, 

37220 Брус, са назнаком: "Понуда за набавку излета деце предшколског узраста број 

5/2022 - НЕ ОТВАРАТИ". 

        Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

25.03.2022. године до 11:00 часова. 

         Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази,обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. 

         Понуда се може доставити непосредно у канцеларији рачуноводства Наручиоца, 

сваког радног дана од 08:00  до 14:00 часова. У случају непосредног подношења, понуђач 

треба да попуни Образац потврде о пријему понуде из конкурсне документације. У 

обрасцу потврде о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

        Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

 

  9. Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће 

јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавну набавку, у 

Предшколској установи “Пахуљице“Ј.Панчића бб Брус,у канцеларији на спрату, 

последњег дана рока за подношење понуда, односно 25.03.2022. године у 11:30 часова. 

 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача. Представник Понуђача пре почетка поступка 

отварања понуда мора предати Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће у 

поступку отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица, као и личну 

карту на увид. 

 

Рок за доношење одлуке: 5 (пет) дана од дана отварања понуда 

 

11.Лице за контакт: Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Емина 

Стефановић, E-mail:pahuljice@beotel.net.,телефон/факс: 037/3826-527,у периоду од 08.00 

до 14.00 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


