
На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) и 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 112 од дана 15.01.2020. године,  
 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ 

БОР, Моше Пијаде бр. 66 

Еmail: bambiborjavnenabavke@gmail.com; www.bambibor.net 

 
упућује: 

1. П О З И В 

за подношење понуда у поступку 

јавне набавке мале вредности – медицинске услуге – услуге јавног здравља – број: 1.2.1/2020 

 
1.1. НАРУЧИЛАЦ: 
 

Назив наручиоца: ..............................................................ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ БОР 

Адреса:.........................................................................................ул. МОШЕ ПИЈАДЕ бр. 66, 19210 БОР 

Интернет страница:......................................................................................................www.bambibor.net 

ПИБ:.............................................................................................................................................100500360 

Матични број:.................................................................................................................................07130333 

Број рачуна:...........................................................................................................................840-510667-48 

Шифра делатности:..............................................................................................................................8510 

Регистарски број:.......................................................................................................................6113002976 

Е-маил адреса: .................................................................................bambiborjavnenabavke@gmail.com 

 
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности.  

 

1.3. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: предмет јавне набавке број 1.2.1/2020 су медицинске услуге – услуге јавног 

здравства. 

Ознака из општег речника набавке:  

85147000 – здравствене услуге у предузећима 

Набавка није обликована по партијама. 

Предметна јавна набавка се спроводи за услуге које ће се извршавати за период од дана закључења 

уговора до 31.12.2020. године. 

 

1.4. КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:  

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

 

1.5. ПРИПРЕМА И ДОСТАВА ПОНУДА:  

Заинтересовани понуђачи припремају и достављају своје понуде у складу са Конкурсном документацијом 

и овим позивом. 

 

1.6. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ:  

У поступку могу да учествују понуђачи који испуњавају обавезне услове утврђене чланом 75. и додатне 

услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова доказују  

достављањем фотокопије докумената на начин како је то тражено у Конкурсној документацији (Упутство 

понуђачима).  

http://www.bambibor.net/


 

1.7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  

Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана у пословним 

просторијама Наручиоца: ПУ “Бамби“, ул. Моше Пијаде бр. 66, у времену од 09.00 до 13.00 сати. 

Конкурсна документација може понуђачима бити достављена и електронским путем.  

Такође, конкурсна документација је доступна на Порталу Управе за јавне набавке као и на Интернет 

адреси ПУ „Бамби“ Бор, www.bambibor.net.  

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се писаним путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом, сходно члану 20. Закона о јавним набавкама.  

 

1.8. ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:  

Понуде се подносе до 03.02.2020. године до 11.00 часова, поштом, на адресу: Предшколска установа 

„Бамби“ Бор, ул. Моше Пијаде бр.66, 19210 Бор, са назнаком "не отварати" – понуда за набавку 

медицинских услуга – услуге јавног здравства број 1.2.1/2020 или предајом у писарници, радним данима 

од 08.00 до 15.00 часова, односно, до 11.00 часова последњег дана рока.  

 

Неблаговремене понуде неће бити разматране.  

 

1.9. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: 

Јавно отварање понуда обавиће Комисија 03.02.2020. године у 12:00 часова у просторијама 

Предшколске установе „Бамби“ Бор, ул. Моше Пијаде бр.66, Бор. 

Јавном отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, док у поступку отварања понуда 

могу активно учествовати само представници понуђача са уредним пуномоћјем које се предаје приликом 

доласка. Пуномоћје се сматра уредним ако је потписано од стране одговорног лица и оверено печатом 

понуђача. 

 

1.10. ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У складу са чланом 108. Закона, одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана 

јавног отварања понуда и исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року 

од 3 дана од дана доношења. 

 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА - у вези са конкурсном документацијом могу се 

добити искључиво писаним путем на адресу наручиоца: ПУ „Бамби“ Бор, ул. Моше Пијаде бр.66, Бор, на 

e-mail: bambiborjavnenabavke@gmail.comили на број факса: 030/421-355. Контакт особа је Виолета 

Јаблановић. 

 

НАПОМЕНА: Наручилац ће путем Портала Управе за јавне набавке 

http://portal.ujn.gov.rs/MojeNabavke.aspx и Интернет странице ПУ „Бамби“ Бор, 

http://bambibor.net/category/javne-nabavke/  благовремено обавештавати потенцијалне понуђаче о свим 

евентуалним учињеним изменама и/или допунама, као и о датим појашњењима конкурсне документације. 

Потенцијални понуђачи дужни су да свакодневно прате наведене интернет адресе и да припремају понуду 

у складу са евентуалним изменама и/или допунама, као и датим појашњењима конкурсне документације. 

 

mailto:bambiborjavnenabavke@gmail.com
http://portal.ujn.gov.rs/MojeNabavke.aspx
http://bambibor.net/category/javne-nabavke/

