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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 

Назив наручиоца: Градска општина Звездара 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 77 

Интернет страница наручиоца: www.zvezdara.org.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка: Отворени поступак 

Врста предмета: радови 

Редни број јавне набавке: 34/2017 

Заводни број: XVI број 404-193/3 од 14.12.2017. године  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

набавка радова на адаптацији – енергетској 

санацији дечијег вртића “Лане” – 

предшколска установа Звездара 

 

ОРН: 45200000 - радови на објектима или деловима објеката 

високоградње и нискоградње 

Начин преузимања конкурсне 

документације: 

Конкурсна документација се може преузети преко Портала јавних 

набавки или интернет странице наручиоца.   

Рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда:  25.12.2017. године у 10:00 часова. 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 25.12.2017. године у 12:00 часова, 

у Малој сали, на првом спрату Управне зграде Градске општине 

Звездара, у Београду, Булевар краља Александра бр. 77. 

Услови под којима представници понуђача 

могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице. 
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само 
овлашћени представници понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени 

представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања 

понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на 

меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за 

активно учешће у поступку отварања понуда. 

Неблаговремене понуде: Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се 

могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Начин подношења понуда: 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице 
може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су 
поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије. У Обрасцу 
понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на 
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са 
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подизвођачем. На полеђини коверте или на кутији навести назив и 
адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача 
(заједничка понуда) , на коверти је потребно назначити да се се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе 
понуђача. Подношење електронске понуде није допуштено 

Адреса на коју се достављају понуде: Понуду доставити на адресу Наручиоца, Београд, Булевар краља 
Александра 77 , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на 

адаптацији – енергетској санацији дечијег вртића “Лане” – 
предшколска установа Звездара, ЈН бр.34, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда 
се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 25. 
децембра 2017. године, до 10:00  часова. 
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој 
се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 
непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 
У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за 
подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до 
којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом. 

Рок важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда.                                                               

Трошкови припреме понуде: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 

не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак 

јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

Измена, допуна или опозив понуде: У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска 
општина Звездара, Београд, Булевар краља Александра 77, са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ – 
ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА “ЛАНЕ” – 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗВЕЗДАРА – ЈН бр.  34   - НЕ 
ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку  РАДОВА НА 
АДАПТАЦИЈИ – ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА 
“ЛАНЕ” – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗВЕЗДАРА  – ЈН бр.  34  - 

НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку РАДОВА НА 
АДАПТАЦИЈИ – ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА 
“ЛАНЕ” – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗВЕЗДАРА  – ЈН бр.  34  - 
НЕ ОТВАРАТИ”   или „Измена и допуна понуде за јавну набавку  
РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ – ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ 
ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА “ЛАНЕ” – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЗВЕЗДАРА   – ЈН бр.  34   - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити 

да мења своју понуду.  

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  10 дана, с 

тим што тај рок не може бити дужи од 25 дана од дана отварања 

понуда. 

Лице за контакт: Милош Филиповић, е-mail: milos.filipovic@zvezdara.org.rs       

 

 

 

mailto:milos.filipovic@zvezdara.org.rs

