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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ ЛАНЕ ” КУЧЕВО 

Број :  114 

Дана : 23.06.2021. године 

Кучево 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

91/2019) позивамо Вас да у поступку набавке добара- „Угаљ“, доставите понуду: 

 

Рок за достављање понуда: 05.07.2021.  до 12,00 часова 

Начин достављања понуде: 

 

 

 

У затвореној коверти са назнаком „Понуда за 

набавку добара „Угаљ“ – НЕ ОТВАРАТИ“  

На адресу: Предшколска установа „Лане“ Кучево, 

улица Браће Ивковић бр. 2, 12240 Кучево или 

електронском поштом са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ 

– Понуда за набавку добара „Угаљ“  

на електронску адресу: vrticlanenabavke@gmail.com 

Критеријум за избор 

најповољније понуде:  

Најниже понуђена цена. Уколико више понуђача 

понуди исту најнижу понуђену цену биће изабран 

понуђач који је понудио краћи рок испоруке. Уколико 

више понуђача понуди исту најнижу понуђену цену и 

исти рок испоруке биће изабрана понуда која је прва 

достављена Наручиоцу 

Обавезни елементи понуде: Према обрасцу понуде и техничким спецификацијама 

назначеним на обрасцу 

Особа за контакт: Никола Јовановић телефон/факс 012/852-366; email: 

vrticlanenabavke@gmail.com 

 

Понуђач је дужан да попуни свако поље табеле која се налази у оквиру Обрасца понуде и 

и да овлашћено лице Понуђача потпише Образац понуде. 

Уколико није попуњено свако поље у Обрасцу понуде сматраће се да је понуда непотпуна, 

односно неисправна. Како би се понуда могла сматрати исправном, потребно је попунити 

сва поља у Обрасцу понуде, без било каквих преправки или измена садржаја Обрасца (у 

погледу тражених добара, количина и сл.) који је предвиђен овом конкурсном 

документацијом.  

Уколико понуђач није у систему ПДВ – а потребно је да цене упише у рубрици која се 

односи на цене без ПДВ – а, да на посебном папиру напише да није у систему ПДВ – а, 

као и да наведени папир потпише. 

 

Попуњен и потписан Образац понуде са документом којим се доказује да понуђени угаљ 

испуњава тражене техничке карактеристике доставља се на адресу: Предшколска установа 

„Лане“ Кучево, улица Браће Ивковић бр. 2, 12240 Кучево, у затвореној коверти са 

назнаком „Понуда за набавку добара: „Угаљ“ – НЕ ОТВАРАТИ“.  
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Уколико се понуда доставља електронском поштом потребно је у наслову мејла написати: 

„НЕ ОТВАРАТИ – понуда за набавку добара, “ Угаљ“, а у прилогу мејла доставити 

скенирани попуњен и потписан Образац понуде и документ којим се доказује да понуђени 

угаљ испуњава тражене техничке карактеристике. Понуда се доставља на електронску 

адресу: vrticlanenabavke@gmail.com 

 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. Присутна лица су 

дужна да користе заштитну опрему ради спречавања ширења заразне болести COVID – 19 

(корона вируса) и то : маске и рукавице. 

 

Отварање приспелих понуда ће започети 15 минута након истека рока за достављање 

понуда..Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ – а. 

У случају неслагања појединачне и укупне цене у обзир ће се унети појединачна цена по 

јединици мере. Уколико више понуђача понуди исту најнижу понуђену цену биће изабран 

понуђач који је понудио краћи рок испоруке. Уколико више понуђача понуди исту 

најнижу понуђену цену и исти рок испоруке биће изабрана понуда која је прва достављена 

Наручиоцу. 

Са најповољнијем понуђачем ће бити склопљен уговор  у року од пет радних дана од дана 

истека рока за достављање понуда.  

 

Понуђач је дужан да се придржава цена датих у обрасцу понуде и пратећим 

спецификацијама до истека важења уговора. У случају непоштовања наведених цена 

Наручилац може једнострано раскинути уговор. 

Испоруке ће се одвијати сукцесивно према потребама наручиоца до 31.12.2021. године. 

 

Напомена:  

Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. 

Употреба печата није обавезна. 

 

 

Секретар 

Никола Јовановић 

 

                                                                                         Предшколска установа „Лане“ Кучево 

                                                                                                                Директорка 

                                                                                                            Биљана Кецман с.р. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

За набавку добара: Угаљ 

Назив понуђача:  

Овлашћено лице:  

Седиште:  

Улица и број:  

Матични број:  

Пиб:  

Текући рачун и назив банке:  

Контакт особа: 

Име и презиме, телефон, email 

 

 

 
Ред

ни 

број 

Опис предмета 

набавке са 

техничким 

карактеристикама 

 

Јединица 

мере 

Количин

а 

Цена по 

јединици 

мере са 

свим 

зависним 

трошкови

ма (Без 

ПДВ-а) 

Цена по 

јединице 

мере са 

свим 

зависним 

трошкови

ма (Са 

ПДВ-а) 

Укупна 

цена са 

свим 

зависним 

трошкови

ма (Без 

ПДВ-а) 

Укупна 

цена за 

свим 

зависним 

трошкови

ма (Са 

ПДВ-а) 

1. Угаљ лигнит, 

сушена Колубара 

или одговарајуће, -

коцка гранулације 

30-65мм 

(у складу са 

карактеристикама 

из спецификације и 

са трошковима 

превоза и испоруке 

предметних добара 

до локације 

Наручиоца, из 

Спецификације 

предмета јавне 

набавке) 

Тона  

50 
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Укупна цена без ПДВ-а   
 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок плаћања  45 дана од пријема исправно испостављене 

фактуре 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од 

дана отварања понуда) 

 

 

Рок испоруке ( не дуже од 10 календарских 

дана од дана требовања) 

 

 

Цена мора бити изражена у динарима, франко дворишта Предшколске установе „Лане“ у 

Кучеву и то: 

- у дворишту објекта „Сунце“ у улици Браће Ивковић бр. 2; 

- у дворишту објекта „Маслачак“ у улици Жике Поповића бр. 68. 

 

Врста, квалитет, техничке карактеристике и опис добара: Угаљ лигнит, сушена 

Колубара или одговарајуће, сортиман, „коцка“ гранулације 30-65 мм. 

Угаљ мора имати следеће карактеристике које се крећу у следећим граничним 

вредностима: 

- Сортиман.................................................................................................... коцка 30-65 мм 

- Укупна влага .............................................................................................максимално 23,00% 

- Пепео.......................................................................................................... максимално 9% 

- Сумпора укупно........................................................................................ максимално 0,6% 

- Сагорљива материја.................................................................................. минимално 69% 

- Доња калорична  вредност са укупном влагом и пепелом ..............минимално 17400 КЈ/кг 

НАПОМЕНА: Понуђач је обавезан да приложи уз понуду фотокопију или 

скенирани/електронски документ којим доказује да понуђени угаљ испуњава 

тражене техничке карактеристике и то: Декларација или Сертификат или 

Произвођачка спецификација издата од стране произвођача или Извештај издат од 

стране произвођача. 

 

Рок и начин испоруке, контрола квалитета: Добављач ће тражена добра достављати у 

дворишта Предшколске установе „Лане“ у Кучеву у року наведеном у  понуди.  

Понуђач гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим законским 

прописима и траженим карактеристикама. 

Испорука угља се мора вршити у току радног времена Наручиоца и то у периоду од 8.00 

до 14.00 часова. 

Квантитативни пријем врши лице запослено на пословима ложача у Предшколској 

установи "Лане" Кучево или друго лице које директор Наручиоца одреди, уз преглед 

отпремног документа и листе одваге. Уколико Наручилац захтева, извршиће се и 

контролно мерење испорученог угља које се врши на ваги коју обезбеђује Наручилац. 

Контролно вагање које обухвата вагање бруто тежине и таре, а утврђена нето количина 

признаје се као стварно испоручена количина. 
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Приликом сваке испоруке врши се и квалитативни пријем испорученог угља. Наручилац 

задржава право да, уколико посумња у квалитет испорученог угља, изврши рекламацију 

на квалитет и одбије да прими целокупну количину.  

Такође, Наручилац задржава право да, уколико посумња у квалитет испорученог угља, 

изврши лабораторијску проверу квалитета испорученог угља у акредитованој 

лабораторији за испитивање чврстих горива. 

Ако се утврди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу не задовољавају неки од 

услова из ове понуде, Добављач мора о свом трошку, у најкраћем могућем року од 

сачињавања записника о рекламацији од стране овлашћеног лица Наручиоца, уочене 

недостатке отклонити, тј. заменити их добрима која одговарају квалитету наведеном у 

Понуди и/или испоручити недостајућу количину предметних добара (у случају утврђеног 

мањка испоручених добара). 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене одредбама Уговора, Наручилац 

има право на раскид истог једностраном изјавом воље, као и на надокнаду евентуално 

проузроковане штете, настале непоступањем Добављача у складу са одредбама Уговора. 

Испоруке ће се одвијати сукцесивно према потребама наручиоца до 31.12.2021. године. 

 

Рок и начин плаћања: По испоруци робе, Добављач ће доставити следећа документа 

Наручиоцу: 

1. рачуне Добављача који приказује количине, јединичне цене  и укупне вредности,  

испорученог угља; 

2. отпремни лист , са тачним подацима, о врсти и количини угља; 

3. одвага са колске ваге. 

Добављач се обавезује да испоручена добра фактурише Купцу у року од 8 (осам) дана од 

испоруке и да фактуру региструје у складу са важећим прописима. 

Уплату извршити на рачун бр: ______________________________ који се води код  

банке:___________________________________________ 

 

Понуђач је дужан да се придржава цена датих у обрасцу понуде и пратећим 

спецификацијама до истека важења уговора. У случају непоштовања наведених цена 

Наручилац може раскинути уговор. 

 

 

 

 

У ___________________________     Потпис овлашћеног лица 

 

Дана: _______________________     ________________________ 

 

 

М.П. 


