
 

Ул. Булевар ослобођења  бр. 219, Београд   тел/фах +38111/2492-301; 2471/622  E-mail zvdo@sbb.rs 

Завод за васпитање деце и омладине - Београд 
 

Број: 3131/1 

Датум: 11.12.2017.године 

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 

14/15 и 68/15), Завод за васпитање деце и омладине Београд, упућује  

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Завод за васпитање деце и омладине Београд  

Адреса наручиоца: Булевар ослобођења 219, 11000 Београд 

Интернет страница наручиоца: www.zvdob.rs 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале врености 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: ЈНМВ 07-17 

Набавка добара- лож уље за грејање: ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ 

шифра ОРН:  09135100 лож уље  

Критеријуми за доделу уговора: Најнижа понуђена цена  

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

Портал Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца: 

www.zvdob.rs 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуда се доставља на адресу Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар 

ослобођења бр.219, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку лож уље за 

грејање: ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ ЈНМВ бр. 07-17 - НЕ ОТВАРАТИ”, у 

писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да 

се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат 

или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА-НЕ 

ОТВАРАЈ“, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу 

понуђача. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена на адресу од стране наручиоца до  

20.12.2017.године до 12,00 часова.  
Понуда која је примљена после 12:00 часова 20.12.2017.год., сматраће се неблаговременом.  

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда вратити понуђачима, 

неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Место, време и начин отварања понуде: Завод за васпитање деце и омладине Београд, 

Булевар ослобођења бр.219, 11000 Београд ,у свечаној сали Завода, 20.12.2017.год. у 12,30 

часова.  
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Представник понуђача који је поднео понуду пре почетка поступка, мора предати комисији 

посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда, оверено и потписано 

од стране законског заступника понуђача. 

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

Лице за контакт: Габријела Живић  са мејл адресом : pravnasluzba@zvdob.rs 
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