Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
Број: 2/451
Датум: 14.07.2020.године
На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац „Дом ученика средњих школа“, Београд, ул.Радоја
Домановића 27, објављује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Позивају се сва заинтересована лица да у отвореном поступку јавне набавке радова на
скијашници и вешерници у дому на Копаонику, поднесу своје писане понуде у складу са
овим позивом и конкурсном документацијом.
Седиште наручиоца: Београд, улица Радоја Домановића бр. 27, пош.бр. 11050; Шифра
делатности: 5590; Матични број: 07453906; ПИБ: СР 100131901; Текући рачун: 840-65366197 и 840-653667-79 код Управе за трезор; е-mail: domucenika@sbb.rs; Интернет страница
наручиоца: www.dombeograd.rs.
2. Врста наручиоца: Јавна установа – индиректни корисник буџетских средстава при
Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Основна делатност: смештај и
исхрана ученика.
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
4. Oпис - предмет набавке: Радови на скијашници и вешерници у дому на Копаонику, број
јавне набавке: ДУ-ЈНР-05/20;
-назив и ознака из Општег речника набавке: Завршни грађевински радови-45400000
- Детаљна техничкa спецификација са предмером радова дата је у 3. одељку конкурсне
документације.
5. Број партија: - Јавна набавка није обликована у партије.
6. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и
додатне услове предвиђене чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, a који су ближе
одређени у 4. одељку конкурснe документацијe.
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
7.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача као заједничку понуду.
8. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.
9. Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора биће донета применом
критеријума „најнижа понуђена цена“ како је објашњено у 5. одељку конкурсне
документације.
10. Преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузимати у просторијама наручиоца у Београду, у
улици Радоја Домановића бр. 27, канцеларија 12 – служба јавних набавки, сваког радног
дана од 08 до 13 часова, од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки до задњег
дана рока за подношење понуда.
Конкурсна документација за предметну јавну набавку доступна је заинтересованим лицима
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.dombeograd.rs.

11. Начин и рок подношења понуда:
Понуде се подносе затворене у коверти или кутији, непосредно или путем поште на адресу:
„Дом ученика средњих школа“-Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27, (канцеларија бр.12јавне набавке), са назнаком „Понуда за јавну набавку број ДУ-ЈНР-05/20“- не отварати”.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније
13.08.2020.године, до 10:00 часова.
У тренутку пријема сваке понуде, наручилац ће на коверти/кутији уписати датум и време
(сат и минут) пријема понуде, односно евидентирати редни број понуде према редоследу
подношења.
12. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање благовремено поднетих понуда обавиће се 13.08.2020.године, у 10:30 часова у
просторијама наручиоца у Београду, ул. Радоја Домановића бр. 27, канцеларија 12 –јавне
набавке.
Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано лице.
Поступку отварања понуда, уз претходно достављање писаног овлашћењa, активно могу
учествовати само овлашћени представници понуђача. Писано овлашћење мора бити
заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. У супротном
представник понуђача ће се третирати као посматрач.
13.Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана
јавног отварања понуда.
14. Лице за контакт: Небојша Крстић, e-mail адреса: domucenika@sbb.rs.

