РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-62/2016
Датум: 7.4.2016. године
Београд, Његошева 77
На основу члана 57. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Градска општина Врачар објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
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: Поступак јавне набавке мале вредности
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 набавки:
Извођење радова на уређењу слободне површине у јавном коришћењу између пословних објеката
у продужетку Баба Вишњине према Макензијевој.
Назив и ознака из Општег речника набавки: Остали завршни грађевински радови, 45450000.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Економски најповољнијa понудa, са елемeнтима:
- цена (90 пондера),
- рок извођења радова (10 пондера).
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/.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Рок за подношење понуда истиче у петак, 15.4.2016. године у 1000 часова. Први дан рока за
подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за подношење понуда.
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Адреса за подношење понуда је: Градска општина Врачар, Управа Градске општине, Служба
за финансијске и заједничке послове, Његошева 77, Београд или лично, у писарници
Наручиоца на наведеној адреси.
Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:
НЕ ОТВАРАТИ
„ЈНМВ број 404/2-62/2016 – извођење радова на уређењу слободне површине у јавном
коришћењу између пословних објеката у продужетку Баба Вишњине према Макензијевој“
КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда биће одржано у петак, 15.4.2016. године, са почетком у 1100 часова у Београду,
у управној згради Градске општине Врачар, Његошева 77/II спрат, сала Већа Градске општине
Врачар.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
подносилаца понуда.
Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број
33/97 и 31/2001 и „Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010).
Услови под којима представници подносилаца понуда могу учествовати у поступку
отварања понуда: дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о јавним
набавкама.
Рок за доношење одлуке: Законски рок
Лица за контакт:
Владимир Тадић, дипл. правник и Душан Саватовић, дипл. економиста
Број телефакса: 011/3081-581
Aдресe електронске поште: v.tadic@vracar.rs и d.savatovic@vracar.rs
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