ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД
Калемегдан, Горњи град 14
Београд

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Назив наручиоца: Завод за заштиту споменика културе града Београд
Адреса наручиоца: Калемегдан, Горњи град 14, Београд
Интернет страница наручиоца: http://beogradskonasledje.rs
2. Врста наручиоца: култура
Завод за заштиту споменика културе града Београд ће спровести поступак јавне набавке и
закључити уговор о јавној набавци.
3. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за
подношење понудa
4. Врста предмета јавне набавке: Радови
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика
''Победник'' на Београдској тврђави
Шифра из ОРН: 454541000-радови на обнови; IA41-рестаурација; IA13 – реконструкција;
IA19 – конзервација; IA27-обнављање.
6. Број партија: Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понудa у складу са
чл. 35 став 1. тачка 1
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење
понуда:
Ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или
конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно,
одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу
уговора, односно оквирног споразума не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки
поступак позове само и све понуђече који су учествовали у отвореном, у отвореном,
рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне
своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење
понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене
цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном
дијалогу.
8. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда
Група понуђача - Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију
грађевинских објеката ''KOTO'' д.о.о. и Зоран Кузмановић ПР уметничка радионица
Кузман Смедерево

9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
10. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне
документације може се извршити са Портала јавних набавки и интернет странице
наручиоца http://beogradskonasledje.rs
10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду доставља путем поште или непосредно.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ – Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика
''Победник'' на Београдској тврђави, ЈН БР. 09/2019; НЕ ОТВАРАТИ"
На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своје пословно име, адресу,
телефон, е–mail адресу и одговорно лице.
Понудa се доставља на адресу: Завод за заштиту споменика културе града
Београд, Калемегдан, Горњи град 14, Београд, сваког радног дана у радно време
Наручиоца, од 08:30-14:30.
Благовременим се сматра понудa којa Наручиоцу стигну најкасније до
19.07.2019. године до 9,00 часова, без обзира на начин како je послатa.
11. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварaње понуда обавиће се дана 19.07.2019 године у 9,30 часова у
просторијама Наручиоца у Београду, Калемегдан, Горњи град 14.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају
комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда
изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, као и да
изнесе све евентуалне примедбе на поступак отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке: у року од 25 дана од дана отварања понуда.
14. Kонтакт:
Особа за контакт: Јелена Бован
путем поште на адресу: Калемегдан, Горњи град 14, Београд
путем е маил-а: jelena.cerovic@beogradskonasledje.rs
Радно време Наручиоца је од 08:30 до 14:30 часова, од понедељка до петка.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

2

