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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ 

 

Санација објекта средњих школа 

 

РЕДНИ БРОЈ ЈН 30/2017 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ОПШТИНА ТУТИН, Богољуба 

Чукића 7, www.tutin.rs 

2. Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе. 

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. 

Опис премета набавке: Санација објекта средњих школа  

Шифра ОРН: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;  

45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – 

радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације 

 

4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена, уколико две или више 

понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 

5. Начин преузимања конкурсне документације: Лично у просторијама општине 

Тутин, ул. Богољуба Чукића 7, Тутин, на Порталу Управе за јавне набавке 

www.portal.ujn.gov.rs  и на интернет страници Наручиоца. 

6. Начин подношења понуде и рок: Понуда се доставља поштом у запечаћеној 

коверти или кутији затвореној на начин да се при отварању понуда са сигурношћу 

може утврдити да се први пут отвара са назнаком: „Понуда за јавну набавку –

Санација објекта средњих школа, ЈН бр. 30/2017 – НЕ ОТВАРАТИ'', на адресу 

ОПШТИНА ТУТИН, Богољуба Чукића 7, 36320 Тутин или лично на исту адресу 

најкасније до 11.09.2017. године до 12
00 
часова. 

На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и телефон Понуђача. 

Понуде које стигну, без обзира на начин достављања, после наведеног рока сматраће 

се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима са назнаком 

„неблаговремена“. 

7. Место, време и начин отварања понуда: Поступак јавног отварања понуда 

спровешће се дана 11.09.2017. год. у 13
00

 часова у просторијама општине Тутин, 

Богољуба Чукића 7, 36320 Тутин.  

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована 

лица, а понуђача могу заступати овлашћени представници понуђача који до дана и 

сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда доставе 

уредно пуномоћје за заступање.  

9. Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  

15  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана 

отварања понуда  

10. Контакт: Одсек за јавне набавке, javnenabavke@tutin.rs, радним данима од 

понедељка до петка од 8-15 часова. 

 
         Број:404-30-4/2017 

         Датум:09.08.2017 године. 
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