
Привредно друштво “ПРО ТЕНТ” доо Обреновац 

Датум: 23.06.2017.год 

ЈН бр. 04-O/17 

Место: Обреновац 

На основу члана 32. и 61. ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12,14/2015,68/2015), упућује се: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Привредно друштво “ПРО ТЕНТ” д.о.о. Обреновац. 

Адреса наручиоца: Круг Термоелектране “Никола Тесла Б”, Ушће, Обреновац. 

 Тек. Рачун 205-147192-56 

 Матични број 17522124 

 ПИБ 103205500 

 Шифра делатности 8010 

 Телефон 011/2054-842 

 Служба јавних набавки тел. 011/2054-842, фах 011/2054-847 

 е-маил: suzana.jakovljevic@protent.rs 

 интернет страна: www.protent.rs 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

Врста предмета: добра 

Предмет јавне набавке: Набавка алата 

Јавна набавка је обликована у шест партија 

Партија 1: Набавка ручног алата 

Партија 2: Набавка електричног алата 

Партија 3: Набавка ручног алата за дизање терета 

Партија 4: Набавка хидрауличног алата за дизање терета 

Партија 5: Набавка алата за заваривање 

Партија 6: Набавка алата за гасно заваривање и гасно резање 

Назив и ознака из ОРН:  
партија 1: 42652000 – Електромеханички ручни алат 

партија 2: 42652000 – Електромеханички ручни алат 

партија 3: 42410000 – Опрема за дизање и руковање теретом 

партија 4: 42410000 – Опрема за дизање и руковање теретом 

партија 5: 426600000 – Алати за лемљење, тврдо лемљење и заваривање...... 

партија 6: 426600000 – Алати за лемљење, тврдо лемљење и заваривање...... 

Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Предмет јавне набавке је ближе одређен конкурсном документацијом која се доставља 

уз овај позив. 

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на 

интернет страни наручиоца www.protent.rs и на Порталу јавних набавки. Конкурсна 

документација се може преузети и лично на адреси наручиоца. 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе у писарници 

непосредно или поштом на адресу Привредно друштво за пружање услуга “ПРО ТЕНТ” 

д.о.о. Обреновац, Круг Термоелектране “Никола Тесла Б”, Ушће, 11500 Обреновац  до 

24.07.2017.год. године до 11:00 часова са назнаком: “Понуда за ЈН бр. 04-О/17- Набавка 

алата партија бр.__________, не отварати уручити служби јавних набавки”. Понуду 

послати у 1 (једном) примерку. 

Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан 

наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан. 

Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене 

понуђачу. Благовременост се цени према дану и сату предаје пошти. 
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Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће обављено истог дана по 

истеку рока за подношење понуда у 11:15 часова у просторијама ПД “ПРО ТЕНТ” д.о.о. 

Обреновац, Круг Термоелектране “Никола Тесла Б”, Ушће. Представници понуђача на 

отварању морају приложити пуномоћје за заступање.  

Рок за доношење одлуке о додели уговора : 25 дана од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Сузана Јаковљевић, тел: 011/2054-842, e-mail: 

suzana.jakovljevic@protent.rs 
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