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На основу Члана 60.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,68/15), 

објављујемо 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 РАДОВА ЗА ЗАМЕНУ ДЕЛА СТОЛАРИЈЕ 

Ознака из ОРН-45421100 

- Предмет јавне набавке су радови на замени дела столарије у циљу побољшања 

енергетске ефикасности Наручиоца Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача Пирот,детаљније описано у конкурсној документацији. 

- Елемент критеријума за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

  - Конкурсна документација се може преузети у просторијама Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача Пирот ,ул.Ћирила и Методија 29,18300 Пирот,или на 

интернет страници www.pakadem.edu.rs и на Порталу Управе за јавне набавке. 

- Понуду у писаном облику доставити путем поште или непосредно,на адресу Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача Пирот ,ул.Ћирила и Методија 

29,18300 Пирот, у запечаћеној коверти,са назнаком:ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ЈН-1.3.1/2017- радови на замени столарије- НЕ ОТВАРАТИ. 

- Понуду доставити најкасније до 13.11.2017..године до 11.00 часова. 

- Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење 

понуда,13.11.2017.год. у 11.15 часова,у просторијама Наручиоца,ул.Ћирила и 

Методија бр.29, 18300 Пирот. 

- Присутни представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 

уколико пре почетка јавног отварања доставе комисији за јавне набавке пуномоћје 

за учешће у поступку отварања. 

 - Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства   

финансије и привреде.Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за 

заштиту животне средине и у Министарству енергетике,развоја и заштите животне 

средине.Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада,запошљавања и социјалне политике. 

- Одлуа о додели уговора биће донешена у складу са Чланом 108.ЗЈН. 

- Контакт особа: Марина Цветковић, Службеник за јавне набавке 
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