
На основу члана 31, 32, 52. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС", број 124/12,
14/15 и 68/15)  и Одлуке Председника Општине Сурдулица о покретању отвореног поступка број:
404-79/17-01 од  27.03.2017.године Општина Сурдулица (у даљем тексту: Наручилац) упућује 

ПОЗИВ

за подношење понуде у отвореном поступку јавне набавке број: 3/17 -  Санација објекта “Дом за
смештај старих лица Сурдулица”, ознака из општег речника набавке -  
      45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
44111300 – керамички материјали;
31650000 – Изолациони делови;
45232410 – радови на канализационој мрежи.

45232410 – радови на канализационој мрежи., редни број ЈН 3/17.

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је  Општина Сурдулица , Краља Петра првог бр 1, 17530 Сурдулица, www.surdulica.org.rs

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавна набавка број: 3/17  -  Санација објекта “Дом за смештај старих лица Сурдулица”(у 
даљем тексту: Јавна набавка). Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (РАДОВИ)

Предмет Јавне набавке је   - Санација објекта “Дом за смештај старих лица Сурдулица”.

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

КОНТАКТ ЛИЦЕ
Јелена Стојановић, тел. 017/815-270,                              
jelena.stojanovic@surdulica.org.   rs

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОРН.

Предмет набавке је извођење радова на санацији објекта “Дом за смештај старих лица 
Сурдулица”.
Ознака из општег речника набавке:  
      45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
44111300 – керамички материјали;
31650000 – Изолациони делови;
45232410 – радови на канализационој мрежи.

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Општине Сурдулица, Канцеларија
бр.16,  или  се  може преузети са Портала Управе за јевне набавке –  www.portal.ujn.gov.rs или сајта
Општине Сурдулица – www.surdulica.org.rs 

http://www.surdulica.org.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
mailto:jelena.stojanovic@surdulica.org.rs


КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Избор најповољније понуде вршиће Комисија  за јавну набавку наручиоца, у складу са
критеријумом најниже понуђена цена, сходно члану 85. Закона о јавним набавкама.

ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
 3/17 – Општина Сурдулица -  Санација објекта “Дом за смештај старих лица Сурдулица”. 
(НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте читко штампаним словима назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу.

Понуде се достављају путем поште, препоручено, непосредно сваког радног дана 07,00 -15,00 сати,  
на адресу Наручиоца – Општина Сурдулица  Краља Петра првог  бр 1, 17530 Сурдулица.
Крајњи рок за достављање понуда је   03.05.2017.године, до 09.00 часова. 
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу,
са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда обавиће се 03.05.2017.год. у 11.00 часова у просторијама  Општине Сурдулица 
уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за Јавну набавку 
доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и 
потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је 25 (двадесетпет) дана од дана 
отварања понуда.


