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ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 Назив наручиоца: Завод за заштиту споменика културе града Београда 

  

Адреса наручиоца: Калемегдан 14,  Београд  

  

Интернет страница наручиоца: www.belgradeheritage.com 

  

Врста Наручиоца : Индиректни корисник буџетских средстава - култура 

     

   Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак  

  

Врста предмета: Радови 

Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру 

комплекса родне куће војводе Степе Степановића  у Кумодражу, јавна набавка број           

04/13. Ознака из општег речника набавке - радови на обнови 45454100.          

  

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Економски најповољнија понуда 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

Интернет адреса : www.belgradeheritage.com 

Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

 Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама («Сл. 

гласник РС« бр. 124/12), Позивом за подношење понуде и Конкурсном 

документацијом. 

 Понуђачи су дужни да понуду сачине према Упутству Наручиоца и да је поднесу 

до дана 30.08.2013. године, до 12:00 часова, без обзира на начин подношења, у 

затвореној коверти овереној печатом са назнаком: Извођење радова на санацији и 

инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру комплекса родне куће војводе 

Степе Степановића  у Кумодражу , јавна набавка број 04/13 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Коверта на предњој страни треба да има заводни број понуђача. Нa полеђини 

коверте неопходно је навести назив, седиште, особу за контакт понуђача и телефон 

особе за контакт.  
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 Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Завод за заштиту 

споменика културе града Београда, Калемегдан 14, Београд, до  30.08.2013. године 

до 12:00 часова, без обзира на начин подношења. Понуђач који не подноси понуду 

преко поште, предаје је на ПИСАРНИЦИ Завода за заштиту споменика културе 

града Београда.  

Место време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда ће се обавити 15 минута након истека крајњег рока за  

подношење понуда, односно 30.08.2013. године, са почетком у 12:15 часова, у 

просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београда Калемегдан 14.  

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда 

 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

Комисији Наручиоца поднети пуномоћје у писаној форми за учешће у поступку 

отварања понуда, које мора да има свој број, датум, потпис одговорног лица, печат 

понуђача и назнаку на коју јавну набавку се односи. 

 

Рок за доношење одлуке: 

Наручилац ће донети образложену Одлуку о додели уговора у вези са овом јавном 

набавком у оквирном року од  15 (петнаест) дана од дана јавног отварања понуда и 

исту доставити свим понуђачима у року од три дана . 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 

потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 

исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 

Лице за контакт: 

Контакт особе: Љиљана Конта, факс: 3287 411, E-mail  ljiljana.konta 

@beogradskonasledje.rs, Александра Шевић факс: 3287 411,  E-mail 

aleksandra.sevic@beogradskonasledje.rs  и Татјана Виденовић, факс 3287 411, E-mail 

tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs 
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