
На основу члана 31.,57. и 60.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/12), Комисија за јавну набавку упућује 

  
 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

   
1. Позивамо вас да поднесете понуду за јавну набавку извођења радова на изградњи 

паркинга у улици Тадеуша Кошћушка код кућног броја 86 ц  у Београду. 
2.  Врста поступка: отворени поступак  јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке су радови  на изградњи паркинга у улици Тадеуша Кошћушка 

код кућног броја 86 ц у Београду. 

       4. Ознака из општег речника набавке: 45233300- радови на паркиралишту. 
       5. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
     6. Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75.и 
76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин 
предвиђен чланом 77. Закона и чланом 21., 22.,и 23. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013). Услови које сваки понуђач треба да испуни као и 
начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном 
документацијом. 
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном 
документацијом . 

7.  Сви заинтересовни понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у 
просторијама Градске општине Стари град,   на II  спрату,  соба 40  или 35,   улица 
Македонска број 42,  сваког радног дана од 09 часова до 14,00 часова, као и на интернет 
страници наручиоца www.starigrad.org.rs односно на Порталу јавних набавки Управе за 
јавне набавке.  

8.   Понудa  се доставља до 19.08.2013.  године до 10,00  часова.  Понуду доставити у 
затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст „Понуда – не тварати“, 
набавка  радови на изградњи паркинга у улици Тадеуша Кошћушка код кућног броја 86 ц у 
Београду, јавне набавке II, 404-2-Р-2/13, на адресу: Градска општина Стари град, Београд, 
улица  Македонска број 42,  11000  Београд.   На полеђини коверте читко написати назив 
понуђача, адресу и број телефона особе за контакт,  као и то да ли понуђач наступа 
самостално или понуду подноси са подизвођачем, када је неопходно написати и назив 
подизвођача, адресу и и број телефона особе за контакт, или понуду подноси група 
понуђача, када је неопходно назначити назив и адресу за сваког члана групе и назначити 
који је члан групе носилац посла.   
Понуђач понуду подноси лично на писарницу или путем поште. 

9. Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Градска општина 
Стари град,  Београд,  улица  Македонска број 42,  до 19.08.2013.  године до 10,00  
сати, без обзира на начин подношења. Понуђачи који не подносе понуду преко 
поште, предају је на ПИСАРНИЦИ Градске општине Стари град. Понуда приспела 
по истеку датума и сата одређених у позиву сматраће се неблаговременом,  а 
наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на 
адресу понуђача или овлашћеном представнику, уколико исти присуствује поступку 
отварања понуда, са назнаком да је поднета небалаговремено. 

10.  Понуда са варијантама није дозвољена. 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда 

http://www.starigrad.org.rs/


- Понуђена цена ............................................................................................... 80 бодова 
- Начин плаћања             ....................................................................................20 бодова  
Цена треба да буде изражена у динарима, без пореза на додату вредност и мора бити 
непроменљива за све време важења уговора. Укупна цена понуде мора да покрива све 
обавезе понуђача по тендерској документацији. Ако је у понуди исказана неубичајено 
ниска цена, наручилац ће поступити  у  складу са чланом 92.став 3. Закона.  
Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда имају једнак број бодова, наручилац 
ће извршити избор најповољније понуде применом елемената критеријума – понуђена цена, односно 
биће изабарана понуда понуђача који је понудио нижу цену. 

11. Јавно отварање понуда ће се обавити 30 минута након истека рока за подношење понуда, 
односно 19.08.2013. године у 10,30 сати, у просторијама Градске општине Стари град. Пре почетка 
отварања понуда представници понуђача који присуствују отварању предају Комисији за јавну 
набавку пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда и преузимањa понуде у случају 
неблаговремености исте. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о 
отварању понуда, који потписују чланови комисије и присутни представници понуђача, који 
преузимају примерак записника. Понуђачима који нису учествовали у поступку Записник се доставља 
у року од три дана од отварања понуда.  

12.   Одлуку у вези са овом јавном набавком Наручилац ће донети у оквирном року од 20 
радних дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће обавестити све понуђаче. 

За додатне информације понуђач ће се обратити писменим путем на адресу наручиоца или 
путем факса брoј 011/322-31-31. Одговор наручиоца биће достављен на адресу  
подносиоца захтева и ообјављен на интернет страници Наручиоца www.starigrad.org.rs и на 
порталу Управе за јавне набавке.  
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