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  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
За набавку средстава за прање и чишћење 

 На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 

124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 

27.03.2013.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1-

јнмв-д/2015 од 20.01.2015. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за 

доделу и закључење уговора о јавној набавци добара. 
 

Назив наручиоца: Установа Студентски центар Бор 

Адреса наручиоца: Краља Петра I бр.14 

Интернет страница наручиоца: www.studentskicentarbor.com 

Е-mail адреса наручиоца: studentskicentarbor@yahoo.com 

Врста наручиоца: Републичка установа Просвета 

Врста поступка јавне 

набавке: 

Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: Добра 

 

Кратак опис предмета 

набавке:  

 Набавка производа за прање , чишћење и хартије за 

једнократну уптребу  

Опис предмета садржи природу и обим добара и основна 

обележја добара-опреме, место испоруке, уградње и монтаже: 

Ознака предмета набавке:  

  

39800000,33772000 
Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из 

општег речника набавке: 

  

 Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина: 

лично/непосредно у просторијама наручиоца у Бору ул. Краља Петра I бр.14 

-   ,  сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова све до истека рока за 

достављање понуда, 

са интернет странице наручиоца www.studentskicentarbor.com 

- са сајта Портала за јавне набавка као и 

- поштом/ел.поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев 

наручиоцу за достављање конкурсне документације на један од наведених начина. 

Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од 

дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Уколико се 

потенцијални понуђач одлучи за наведени начин преузимања конкурсне 

документације, неопходно је да на име трошкова штампања и достављања исте на 

адресу понуђача извршити уплату у износу 1000,00 динара на рачун наручиоца840- 

507661-45.  Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене 

путем поште и курирске службе.  
 



Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који 

донесу одлуку о активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и 

овере ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' и исту непосредно, путем 

поште или скенирану доставе на адресу наручиоца или на Е-mail адресу: 
studentskicentarbor@yahoo.com 

   

Напомена: Само понуђачи који доставе ''Потврду о преузимању конкурсне 

документације'' искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, 

факсом), могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном 

документацијом најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење 

понуда.  

 


