Република Србија – град Београд Градска управа Града Београда Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе Пашића број 6
Београд, 20.02.2020.године

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку
“Техничка контрола техничке документације за изградњу комбиноване дечје установе у Шуматовачкој
улици, ГО Врачар“
(јавнa набавкa број 39/2019)
Назив наручиоца: Република Србија - Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат
за инвестиције;
Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
Адреса Наручиоца: Бегорад, Трг Николе Пашића бр. 6;
Интернет страница: www.beograd.rs;
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак;
Предмет јавне набавке редни број 39/2019 су услуге - Техничка контрола техничке документације
за изградњу комбиноване дечје установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар;
Назив и ознака из општег речника набавке: 71248000-8 Надзор пројеката и документације
(пројектантски надзор);
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци;
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Додела уговора ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или
више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће се доделити оном понуђачу, који је понудио дужи
рок важности банкарске гаранције за добро извршење посла (најмање 30) дана дуже од уговореног
рока за коначно извршење посла.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: може се преузети са Портала јавних набавки РС, са интернет стране
наручиоца:www.beograd.rs и са Портала јавних набавки града Београда https://nabavke.beograd.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до
23.03.2020. године, до 10,00 часова, без обзира на начин подношења понуде (непосредно или путем
поште), у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, преко писарнице на адресу: Град Београд, Градска

управа града Београда, Секретаријат за инвестиције, Београд, Трг Николе Пашића број 6, (писарница
у приземљу зграде), са назнаком «Понуда за јавну набавку услуга број: 39/2019 – Техничка
контрола техничке документације за изградњу комбиноване дечје установе у Шуматовачкој
улици, ГО Врачар (НЕ ОТВАРАТИ)».
Понуђач на полеђини коверте или кутије назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на
лицу коверте или кутије ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 23.03.2020.
године, са почетком у 10.30 часова у просторијама Града Београда – Градске управе града
Београда, Секретаријата за инвестиције, Београд, Трг Николе Пашића број 6, сала 9, уз присуство
овлашћених представника заинтересованих понуђача. Понуда достављена по истеку рока за
подношење понуда сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по
окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача достављају овлашћења за заступање. Овлашћење мора да буде заведено
код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Рок за доношење одлуке: У року од 25 дана, од дана отварања понуда;
Контакт:
Особа за контакт: Надица Поповић, дипл. правник, на пословима јавних набавки
Е - mail адреса: nadica.popovic@beograd.gov.rs
Контакт искључиво радним данима (понедељак-петак) и у радно време Наручиоца (07.30 до
15.30), у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail
лица за контакт наручиоца или факсом на број: 3237-157.

