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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца: Центaр за културу ''Влада Дивљан''
Адреса наручиоца: Митрополита Петра број 8, Београд
Интернет страница наручиоца: www.ckvladadivljan.rs
Врста наручиоца: Установа културе
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: РАДОВИ.

Предмет јавне набавке:
Радови - израдa и монтажa изолације на постојеће спољне канале система за
климатизацију Сцене ''Стаменковић''
ОРН: 45321000
Радови на термичкој изолацији;
45261400
Постављање оплата;
50112111
Лимарске услуге;
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети лично код Наручиоца, на интернет адреси
www.ckvladadivljan.rs, на Порталу јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи и Министарству финансија
www.poreskauprava.gov.rs .
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине www.mpzzzs.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђачи подносе понуде у писаној форми на адресу - Центaр за културу ''Влада Дивљан'',
Београд, ул. Митрополита Петра број 8, с назнаком «Понуда за јавну набавку радова –
,,Израдa и монтажa изолације на постојеће спољне канале система за климатизацију
Сцене ''Стаменковић'' (ЈНМВ.18/9) – не отварати». Понуђач је обавезан да понуду преда у
форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања
понуде, повезане траком (јемствеником) у целину запечаћене.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу пристигла до датума 07.05.2018. год.
најкасније до 16.00 сати.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла наручиоцу до
датума 07.05.2018. год. најкасније до 16.00 сати, наведеног у позиву и конкурсној
документацији. Све неблаговремено предате понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће
по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима са назнаком да су
неблаговремене.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити дана 08.05.2018.
год. у 10.00 сати на адреси - Центaр за културу ''Влада Дивљан'', 11000 Београд, ул.
Митрополита Петра број 8 (први спрат, канцеларија број 24).
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на
меморандуму привредног субјекта, које је заведено и датирано.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од
најдуже 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт: Горан Шормаз, тел. 011/27-62-225,mail: info@ckvladadivljan.rs
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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