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ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ „ ДР НИКОЛА 

ШУМЕНКОВИЋ“објављује 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: Дом за децу и лица ометена у развоју „ Др Никола Шуменковић“ 

Стамница 

Адреса:село Стамница, 12300 Петровац на  Млави, ПИБ:101589921;Матични 

број:07200226 

Интернет  страница:www.stamnicazavod.org.rs 

Врста наручиоца: Установа социјалне  заштите 

Врста поступка јавне  набавке: поступак јавне набавке мале вредности 

Опис предмета јавне набавке :Предмет јавне набавке број 1243-5-47/16 је набавка 

добара–МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, за потребе Дома за 

децу и лица ометена у развоју„ Др Никола  Шуменковић“ Стамница. 

Јавна набавка је подељена у партије 

Партија 1-Молерски материјал 

Партија 2-Столарски материјал 

Партија 3-Браварски материјал 

Партија 4-Зидарски материјал 

Партија 5-Зидарски материјал-керамика 

Назив и ознака из општег  речника: 44000000-Грађевинске конструкције и материјали, 

помоћни производи у грађевинарству. 

Критеријуми за доделу  уговора   је: „ најнижа понуђена  цена“. 

Начин преузимања конкурсне  документације: конкурсна документација може се 

преузети на Порталу јавних  набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници 

наручиоца   www.stamnicazavod.org.rs. 

Рок и начин подношења понуде: Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки .Благовременим ће се сматрати 

све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока  до 

09:00 часова, односно 14.07.2016. године до 09:00 часова. 

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу  Наручиоца : 

Дом за децу и лица ометена у развоју „ Др Никола Шуменковић“ Стамница, Село 

Стамница, 12300 Петровац на Млави, стим да ће понуђач на коверти назначити следеће: 

http://www.stamnicazavod.org.rs/
http://www.stamnicazavod.org.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.stamnicazavod.org.rs/


 „Понуда за јавну набавку мале вредности добара- МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ 

ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -ПАРТИЈА_____,ЈН  број 1243-5-47/16 - НЕ 

ОТВАРАТИ“. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти,овереној печатом и на полеђини коверте 

наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број 

телефона особе за  контакт. 

Време, место и начин отварања  понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, истог 

дана по истеку рока за подношење понуда 14.07.2016.године у 09:30  часова за Партију 1, 

, а за сваку наредну партију  у размаку од 30 мин,  у присуству понуђача у просторијама 

Дома за децу и лица  ометена у развоју“ Др Никола Шуменковић“  Стамница. 

Преставници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 

оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања  понуда. 

Уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија биће закључен у року од 

(3) дана по истеку рокова за заштиту права. 

Додатне информације: у вези са овим позивом за подношење понуда могу се добити 

радним данима  од 10,00-14,00 на е-mail:domstamnicapravnasluzba@gmail.com 


