Завод за васпитање деце и омладине - Београд
Број: 2843/1
Датум: 29.11.2018.године
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,
14/15 и 68/15), Завод за васпитање деце и омладине Београд, упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Наручилац: Завод за васпитање деце и омладине Београд,
Адреса наручиоца: Булевар ослобођења 219, 11000 Београд
Интернет страница наручиоца: www.zvdob.rs
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет поступка јавне набавке су добра – Радови за спољно уређење објекта у улици Живка
Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом,
ОРН- 45000000-грађевински радови, 45112700-радови на уређењу пејзажа
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Портал Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца:
www.zvdob.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена)
тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити
лично или поштом на адресу: Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења
219, 11000 Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – Радови за спољно уређење
објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом,
јавна набавка мале вредности ЈНМВ 09-18 – НЕ ОТВАРАТИ, у писаном облику на српском
језику.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и мејл адреса
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група
понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду може поднети: понуђач самостално, са подизвођачем и заједничку понуду може поднети
група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Понуђач може бити члан само једне
групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.12.2018.године
до 12:00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 10.12.2018.године у просторијама Завода са почетком у
12:30 часова
Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће на отварању понуда непосредно пре
отпочињања рада комисије председнику комисије.
Рок за доношење одлуке је 5 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Габријела Живић, секретар-правник, е-mail: pravnasluzba@zvdob.rs
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