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ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. 

 

 

 
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум  за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена и то нето цена из обрасца понуде.  

У случају да две или више понуда садрже исту цену у нето износу, предност ће имати понуда у којој је 

понуђен краћи укупан рок за реализацију предметне услуге (Образац бр. 1. – Образац понуда). 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: 

На интернет страни: www.beoland.com и Порталу јавних набавки 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуде се морају доставити најкасније у року од 30 дана од дана објављивања позива на интернет 

страни наручиоца и Порталу набавки, односно до 10.04.2017. године до 12  часова, поштом или 

непосредно на адресу наручиоца, Његошева бр.84, Београд, писарница у приземљу.  

Понуде доставити у затвореној и печатом овереној коверти са назнаком: 

 ,,Понуда за јавну набавку бр. ОП-41/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда ће се обавити јавно, последњег дана рока за доставу понуда (10.04.2017. год.) у 

12:15   часова на адреси наручиоца - конференцијска сала у приземљу. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања мора предати писано пуномоћје за 

учешће у поступку отварања, издато на меморандуму, оверено печатом и потписом овлашћеног 

лица,као и личну карту  на увид 

 

Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана отварања 

Лице за контакт: Анђела Шишовић 

Адреса електронске поште: andjela.sisovic@beoland.com 

Тел: 20-41-302 

Фаx: 38-18-588 

 

Назив наручиоца: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. 

Адреса наручиоца: Његошева 84, 11 000 Београд 

Интернет страница 

наручиоца: 

www.beoland.com 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

Врста предмета: услуга 

опис предмета набавке: Техничка документација за реконструкцију Безистана 

Редни бр. набавке:   ОП-41/17 

ознака из општег речника 

набавке: 
71300000 (техничке услуге) 

http://www.beoland.com/
mailto:info@beoland.com

