ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
01-број: 930/4
12. 05.2017. године
Београд

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правни факултет Универзитета у Београду, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ
број 18 / 2017. годину

Извођење радова на адаптацији и реконструкцији дела таванског простора унутар
зграде Правног факултета Универзитета у Београду
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
-

Правни факултет Универзитета у Београду,
Београд,улицаБулевар краља Александра бр. 67,
ПИБ101729152,
Матичниброј07032579.
www.ius.bg.ac.rs

2. Врста наручиоца: Установа у области високог образовања
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак, јавна набавка број: 18/2017
4. Врста и предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење радова на
адаптацији и реконструкцији дела таванског простора унутар зграде Правног факултета
Универзитета у Београду
Назив и ознака из општег речника набавке – ОРН 45000000 – грађевински радови.
5. Циљ: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на Порталу јавних
набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца www.ius.bg.ac.rs

8. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Понуде се могу достављати лично или путем поште, у на адресу: Правни факултет
Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, Београд, I спрат, Архова. Понуда се мора
налазити у затвореној коверти са бројем и датумом понуде и са назнаком – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ РАДОВА БРОЈ ЈН 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“ Понуђач је дужан да на полеђини
коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за достављање понуда је 30-ти дан од дана објављивања јавног позива на
Порталу јавних набавки и то до 10.00 часова. Уколико крајњи рок падне на нерадни дан, крајњи
рок за достављање понуда се помера на први наредни радни дан и то до 10.00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу,
са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Не прихватају се понуде са варијантама.
Понуда мора бити поднета у оргиналу, на преузетом образцу конкурсне документације,
јасна и недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица
понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на
српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени,
потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из
конкурсне документације. Одговорно, односно овлашћено лице понуђача је дужно да попуни
образац Модел уговора, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
прихвата све елементе уговора.
9. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, у 11.00
часова у сали за седнице Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар краља Александра
67, у Београду, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Уколико дан за јавно отварање падне на нерадни дан, јавно отварање понуда извршће се
првог наредног радног дана.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понудa.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да
приложе Комисији за јавну набавку овлашћење за заступање непосредно пре почетка поступка
јавног отварања понуда. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал
издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и
потписом одговорног лица понуђача.
11. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 15 дана од дана отварања
понуда.
12. Лице за контакт:
Лице за контакт: Миљко Ваљаревић,
Е - mail адреса: miljko@ius.bg.ac.rs
Факс:322-1299

