
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

На основу члана 39, став пет и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 

124/2012) и Одлуке Председника општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке број: 

I-03-06-8.532/2013 oд 23.07.2013.године 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Ул. Кнеза Милоша 69, Београд 

www.savskivenac.rs 

упућујe 

 
П О З И В 

за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара: 

 

НАБАВКА И УГРАДЊА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА КАСЕТНИХ КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА 

КЛИМАТИЗАЦИЈУ ХОДНИКА ДРУГОГ СПРАТА ДОМА ЗДРАВЉА ,,САВСКИ ВЕНАЦ“У ПАСТЕРОВОЈ 

БР.1 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државна управа 

ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности 

БРОЈ НАБАВКЕ: 38/2013. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

Опис предмета набавке: Набавка и уградња са пратећим радовима касeтних клима уређаја за 

климатизацију ходника другог спрата Дома здравља ,,Савски венац“ у Пастерова бр.1 набавком је 

обухваћена испорука и монтажа подплафонских унутрашњих јединица и пратећег материјала, 

радови на електроинсталацији и пратећи ситни грађевинско-занатски радови, сервисно пуштање у 

погон, припремно-завршни радови и испорука и монтажа сплит-система. 

 

Саставни део Конкурсне документације чини спецификација предметне набавке (Техничка 

спецификација-табела 2.1., која је саставни део Обрасца понуде).  

 

Назив из општег речника набавке: 39717200 Уређај за климатизацију 

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:  Најнижа цена под једнаким 

условима за све понуђаче. 

 

УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Увид и преузимање Конкурсне 

документације заинтересовани понуђачи могу да изврше сваког дана рока за  подношење понуда: 

− на адреси: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 69, Пријемна канцеларија 

(у улазном холу приземља зграде), сваког радног дана од 9 до 15 часова; 

− са Портала управе за јавне набавке:  www.portal.ujn.gov.rs  

− са интернет странице наручиоца:  www.savskivenac.rs         

 



РОК, НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: Понуде се достављају у затвореној коверти поштом 

на адресу:  

 

− Градска општина Савски венац, ул.Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд,  

или 

− непосредно сваког радног дана од 8-16 часова преко писарнице Општине, 

 

у року од 8 (осам) дана од дана објаве позива 29.07.2013. године, а најкасније до последњег дана 

06.08.2013. године до 12,00 часова. Благовремена је понуда која, без обзира на начин подношења, 

пристигне наручиоцу до датума и часа назначених у позиву. Понуда која је поднета по истеку 

наведеног датума и часа, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће по окончању поступка 

отварања понуда, вратити понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. Неблаговремене и незатворене понуде неће бити разматране. 

На лицу коверте уноси се назнака: „Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза 

Милоша 69“, ”не отварати” и „ПОНУДА за јавну набавку добара: Набавка и уградња са 

пратећим радовима касетних клима уређаја за климатизацију ходника другог спрата Дома 

здравља ,,Савски венац“ у Пастерова бр.1 “. На полеђини коверте уписује се назив и седиште 

понуђача, име особе за контакт и број контакт телефона. Уколико понуђач наступа са 

подизвођачем или понуду подноси група понуђача, уписати називе и седиште свих учесника у 

понуди. 

 

Понуђачи су обавезни да доставе све саставне делове понуде у форми која онемогућава 

убацивање, или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезану траком 

(јемствеником) у целину и запечаћену. 

 

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је јавно и обавиће се одмах по 

истеку рока за подношење понуда, 06.08.2013.год. у 13.00 сати у просторијама ГО Савски венац у 

ул. Кнеза Милоша бр.69, IV спрат, соба 59. Отварању понуда могу да присуствују сва 

заинтересована лица. Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку отварања 

понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћења 

за учествовање у поступку отварања понуда. 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА. Одлука о додели уговора донеће се у року од 

10 дана од јавног отварања понуда. 

 

Лице за контакт: Ивана Цветковић,  фах:011/2061-793 или e-mail: cvetkovici@savskivenac.rs . 

 


