
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА 

Дел. брoj: 1296 

Датум: 16.07.2019. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ЈНМВ: 01/2019 – радови 

ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мале вредности радова, адаптација дела објекта – санитарни 

чвор за децу Предшколске установе „Полетарац“ Стара Пазова 

Јавна набавка мале вредности 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

               1. Подаци о наручиоцу: 
Наручилац: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова 

Адреса: Владимира Хурбана број 13, Стара Пазова 

Тел: 022/311-223, тел. факс: 022/310-565 

Интернет страна: www.poletarac.co.rs 
ПИБ: 100532763 

Матични број: 08011389 

Шифра делатности: 8891 
Текући рачун: 840-496661-65 код Управе за трезор 

 

 2. Врста поступка јавне набавке: 

 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 3. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке су Јавна набавка мале вредности радова, адаптација дела 

објекта – санитарни чвор за децу Предшколске установе „Полетарац“ Стара Пазова. 

 4. Није у питању резервисана јавна набавка. 

 5. Не спроводи се електронска јавна набавка. 

 6. Контакт: служба за јавне набавке, тел: 022/311-223, тел. факс: 022/310-565. 

 7. Одговорно лице: в. д. директора Звездана Елеро. 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке су радови, адаптација дела објекта – санитарни чвор за децу 

Предшколске установе „Полетарац“ Стара Пазова по предмерима и предрачунима који су 

саставни део ове документације. 



 

Ознака из општег речника: 

 

45000000 – Грађевински радови 

2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама: 

Набавка није обликована по партијама. 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА 

ВРСТА РАДОВА: 

Адаптација постојећег простора дела објекта Предшколске установе „Полетарац“ Стара Пазова 

санитарни чвор за децу (приземље). 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

ЛОКАЦИЈА: Број катастарске парцеле: 9/2 K. O. Стара Пазова. 

Површина катастарске парцеле: 70a 15m2 К. О. Стара Пазова. 

КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА: 

Зграда у којој се обавља предшколско образовање (јаслице, вртићи). 

Класификациони број: 126310 

Категоризација објекта: “Б“ 

Бруто површина објекта: 2069,00m2 

ОПИС РАДОВА: 

Пројектом је предвиђена адаптација постојећег простора дела објекта вртића – санитарни 

чвор за децу у приземљу. Приликом извођења радова се ни на који начин не утиче на 

постојеће конструктивне елементе објекта. 

Приликом извођења радова на адаптацији комплетна инфраструктура која је предмет 

радова остаје у оквиру постојећих капацитета. 

Предвиђена је демонтажа санитарних елемената, плочица и инсталација, уклањање свих 

постојећих слојева пода до плоче као и израда нове хидроизолације и цементне кошуљице пода. 

Од инсталација мењају се дотрајале водоводне и канализационе цеви након чега се врши 

испитивање водоводне мреже на притисак и прибавити атесте хигијенске исправности воде.  

Од керамичких плочица предвиђена је замена зидних плочица и постављање нових неклизајуће 

подних плочица. 



Од санитарија предвиђена је замена чесми, водокотлића и санитарне галантерије. Предвиђено је 

постављање огледала вертикално, прилагођено за коришћење и деци и одраслима. 

Предвиђено је глетовање и кречење зидова и израда спуштеног плафона од гипскартонских 

плоча. 

Након извођења радова објекат очистити од шута и грађевинског материјала. 

У току радова обезбедити нормално функционисање установе, чист и уредан простор поред 

зона у којима се изводе радови као и безбедан простор за одлагање шута изван објекта. 

НАПОМЕНА: 

Препоручује се Понуђачу да се увери у све услове градње, документацију као и да стекне 

комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде на локацији на којој 

ће се радови изводити. Понуђач приликом подношења понуде о напред наведеном доставља 

попуњен и потписан Образац Изјаве о обиласку локације (Образац број 10). 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити 

обилазак локације за извођење радова за предметну јавну набавку, али само уз претходну 

пријаву, која се подноси 1 (један) дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму 

заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.  

Трошкове обиласка локације сноси Понуђач. 

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца: 

poletarac.pazova@gmail.com које морају бити примљене од Наручиоца најкасније 5 (пет) дана 

пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем 

понуда. Обилазак локације вршиће се радним даном у времену од 09,00 часова до 13,00 часова, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за пријем понуда. 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду могу да изврше обилазак локације 

за извођење радова што ће се евидентирати од стране Наручиоца. 

По обиласку локације наручилац ће понуђачу издати Изјаву о обиласку локације на Обрасцу 

број 10 која се прилаже уз понуду (опционо). 

 

IV  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, елемент 

критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће редослед пријема 

понуда. 

V  Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на 

интернет страни наручиоца, а може се преузети и лично на адреси понуђача. 

VI  Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 
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полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Предшколска 

установа „Полетарац“ Стара Пазова, улица Владимира Хурбана број 13, са назнаком: „Понуда 

за ЈНМВ БРОЈ: 01/2019 – радови – Јавна набавка мале вредности радова, адаптација дела 

објекта – санитарни чвор за децу Предшколске установе „Полетарац“ Стара Пазова – НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

дана 24.07.2019. године до 08,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу попунити и 

оверити Образац потврде о дану и времену непосредног подношења понуде (Образац број 6). 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом и биће враћена неотворена. 

Отварање понуда ће се обавити дана 24.07.2019. године у 09,00 часова, у просторијама 

Предшколске установе „Полетарац“ Стара Пазова, улица Владимира Хурбана број 13. 

Отварање понуда је јавно и њему могу присуствовати овлашћени представници понуђача који 

морају имати попуњено писмено овлашћење за учешће у поступку отварања (Образац број 7), 

које се предаје Комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда. 

Није дозвољено достављање понуда електронским путем. 

VII  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 

Наручилац ће, у складу са чланом 108 Закона, а на основу извештаја о стручној оцени 

понуда, донети одлуку о додели уговора у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања 

понуда. 

 

 


	Отварање понуда ће се обавити дана 24.07.2019. године у 09,00 часова, у просторијама Предшколске установе „Полетарац“ Стара Пазова, улица Владимира Хурбана број 13.

