РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-200/2013
Датум: 9.6.2014.
Београд, Његошева 77
На основу члана 33. став 3. и члана 34. став 5. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 124/2012)
објављује се
Обавештење о признавању квалификације – ажурирање листе кандидата
Назив наручиоца: Градска општина Врачар
Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд
Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Квалификациони поступак (ажурирање листе кандидата)
Врста предмета: Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из
класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Признавање квалификације подносиоцима пријава за радове који ће се изводити на текућим
поправкама и одржавању фасада стамбених зграда на територији градске општине Врачар
(назив и ознака из општег речника набавкe: фасадни радови, 45443000).
Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава:
Листа кандидата ће бити ажурирана дана 9.12.2014. године са почетком у 1100 часова у Београду, у
управној згради Градске општине Врачар, Његошева 77/II спрат, сала Већа градске општине. Рок
за подношење пријава истиче у 1000 часова дана 9.12.2014. године.
Позив за подношење пријава:
Позив за подношење пријава у квалификационом поступку, који садржи услове за признавање
квалификације и Конкурсну документацију, се налази на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца http://www.vracar.org.rs/ и доступан је заинтересованим лицима све време
важења листе кандидата.
Наручилац ће, у другим фазама овог поступка, упутити позив свим кандидатима са листе да
поднесу понуду и истовремено позив објавити на Порталу јавних набавки.
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Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца http://www.vracar.org.rs/.
Лице за контакт: Милорад Рајковић, дипл.правник, факс: 011/ 3081-581, адреса електронске
поште: m.rajkovic@vracar.rs
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Александра Јовановић, с.р.
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