
 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ПТТ ШКОЛЕ 

Београд, ул Здравка Челара 16 

Број : 10/28 

Датум: 06 .02. 2017. године 

 
На основу чл. 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“  бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац „ Дом ученика средњe PTT школe “ 

Београд, Здравка Челара 16 објављује  

ПОЗИВ  

 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

1. Наручилац: Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, Здравка Челара 16,  

www.pttdom.edu.rs  

2. Врста наручиоца: Јавна установа - индиректни корисник буџетских средстава 

при Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  

3. Врста поступка јавне набавке: jaвна набавка мале вредности- услуге – 

Прања веша 

 

4. Назив из општег речника набавке: Услуга прања и хемијског чишћења 

 

5. Ознака из општег речника набавке: 98310000 

 

6. Подношење електронске понуде није допуштено. 

 

7. Нема обавезе подношења понуде са подизвођачима. 

 

8. Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу 

члана критеријума "најниже понуђена цена". 

 

9. Конкурсна документација може се преузети и у електронском формату са 

интернет странице Наручиоца www.pttdom.edu.rs  као и на Порталу јавних 

набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 

10. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

и додатне услове које је утврдио наручилац у конкурсној документацији, из 

члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15 ). 

11. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, лично на писарницу сваког 

радног дана од 08,00 -14,00 часова или путем поште на адресу Наручиоца: 

Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, Здравка Челара 16, са обавезном 

назнаком: "Понуда за ЈНМВ бр. У-02/17, - НЕ ОТВАРАЈ". 

 

12. Понуда се сматра благовременом, ако иста буде достављена Наручиоцу 

најкасније 14.02.2017. године до 12.00 часова.  

 

13. Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац 

примио након истека рока за подношење понуда. 

 

14. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, 

дана 14.02.2017. године у 12:30 часова, у просторијама наручиоца, на адреси 

Дома ученика средње ПТТ школе, Београд, Здравка Челара 16.  

http://www.pttdom.edu.rs/
http://www.pttdom.edu.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/


 

15. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 

 

16. Одлука о додели уговора биће донета у року до 8 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

17. Лице за контакт је Светлана Кривокапић,е-mail nabavke@pttdom.edu.rs 

 

 

mailto:javnenabavke@pttdom.edu.rs

