
П.У.“БАМБИ“ КУЛА 
Ј.КРАМЕРА 19 КУЛА 
025/722-139 
ПИБ: 100261597 
Број: ___II-3-5/20_____ 
Кула, 26.06.2020.  
 
 
 
На основу члана 57. ст 1., и  члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 
124/12 14/15 68/15) и Одлуке о покретању поступка за Јавну набавку мале вредности 
број: _____ II-3-1/20____, наручилац упућује: 
 
 
 
 

П О З И В 
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. ___3/20____ 

 
1. НАРУЧИЛАЦ: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ КУЛА,  Јосипа 

Крамера 19 Кула. 
 

2. ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: www.pubambi-kula.com 
3. ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа 
4. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности 

 
5. ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра 

 
6. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за васпитно-

образовни и ликовни рад у П.У.“БАМБИ“ Кула. 
 

7. Средства за набавку обезбеђена су из буџета на конту 426611 материјали за 
образовање, шифра из ОРН-37820000- Материјал за уметничко стварање. 
 

8. БРОЈ ПАРТИЈА: Јавна набавка није формирана у партијама.  
9. ЦИЉ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности се 

спроводи ради закључења уговора. 
 

10. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: у случају да понуђач у 
понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан 
је да наведе назив подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће се 
поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %. 
 

11. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 
критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена. 
 

12. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Конкурсна 
документација за предметну набавку се може преузети са Портала јавних 
набавки и са интернет адресе Наручиоца (горе наведене). 
 



13. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК: 
Понуде са доказима о испуњењу наведених услова достављају се у запечаћеној 
коверти до 06.07.2020. до 11:00 часова на адресу: 

 
П.У.“БАМБИ“ КУЛА 

-КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 3/20 
25230 КУЛА, ЈОСИПА КРАМЕРА 19 

(са обавезном назнаком на коверти „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАЈ“) 
 

Понуде се достављају поштом - препорученом пошиљком или непосредно у 
пријемну канцеларију п.у.“Бамби“ Кула, Јосипа Крамера 19. 
На полеђини коверте ОБАВЕЗНО навести пун назив, адресу, број телефона, 
факс понуђача и број понуде, под којом је заведена код понуђача. 
Благовременом ће се сматрати она понуда која до наведеног дана и часа буде 
запримљена код наручиоца, без обзира на начин доставе. 

 
14. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за достављање понуда тј. 
06.07.2020. у 11.30 часова у пословним просторијама п.у.“Бамби“ Јосипа 
Крамера 19, Кула. 

 
15. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:  
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз 
прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда,  
а које се предаје Комисији пре отварања понуда 

 
16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 10 дана од дана 
отварања понуда. 

 
17. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Тања Паланачки 025/722-139.  nabavka.bambi@gmail.com 

 
 
 
 
 

ПУ „БАМБИ“ КУЛА 
 
 

 
 


