
УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ  

„ЗЛАТИБОР“  УЖИЦЕ, Косовска 2а 

 

 

                       На основу члана 60. Став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 

РС бр.124/2012) , Наручилац  Установа дечије одмаралиште „Златибор“   

                                                            Објављује 

                                ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

                                                       ЈН   бр.1.3.2./15 

У поступку јавне набавке у отвореном поступку за набавку радова на уређењу објекта 

„Голија“ на Златибору и обухватају доградњу објекта и покривање спортског 

игралишта. Радови обухватају: (45200000)  грађевинске радове, водовод и канализацију, 

електринсталатерске радове, радове грејања и монтажне радове на покривању 

кошаркашког терена (45212221). 

Назив наручиоца: установа дечије одмаралиште „Златибор“ 

Адреса наручиоца: Косовска 2а,  31000 Ужице 

Интернет страница: www.decije-odmaraliste.com 

Врста поступка јавне набавке. Јавна набавка – отворени поступак 

Врста предмета: радови  

Предмет јавне набавке бр. 1.3.2. су радови на доградњи објекта и покривању спортског 

(кошаркашког) игралишта.  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45200000 – радови на објектима или деловима објекта високоградње; 

 45212221 – грађевински радови са конструкцијама за спортске терене 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне и додатне услове 

у складу са чланом 75 и 76 закона.  

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у 

складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама. 

http://www.decije-odmaraliste.com/


Услове које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност услова 

ближе су одређени конкурсном документацијом. 

Криреријум за доделу уговора: избор најповољније понуде извршиће се  применом 

критеријума најнижа понуђена цена, у року не дужем од 10 дана  од дана отварања 

понуда, о чему ће понуђач бити писмено обавештен. 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: понуда се сачињава у складу са 

позивом и према упутству из конкурсне документације, на прописаном обрасцу и 

доставља се уз захтеване прилоге најкасније до 14.09.2015. године до 10 часова, у 

затвореној коверти на адресу наручиоца са назнаком „Понуда бр.1.3.2. НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте навести пун назив и адресу, телефон и e-mail адресу и особу за 

контакт понуђача.  

Понуда са варијантама није дозвољена.  

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. 

Заинтересована лица могу да преузму конкурсну документацију на сајту наручиоца 

www.decije-odmaraliste.com. 

Место, време и начин отварања понуда: јавно отварање понуда извршиће се комисијски 

дана 14.09.2015. године у 13 часова, последњег дана рока у заједничким службама у 

Улици Косовска 2а, Ужице. 

Јавном отварању понуда могу да присуствују представници заинтересованих страна који 

имају оверена пуномоћја. 

Рок за доношење одлуке: најдуже 25 дана од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Радмила Дабић   

Додатне информације заинтересовани могу добити сваког радног дана у времену од 7,30-

15 часова, на адреси наручиоца или телефоном 031/520-088. 

 

                                                                                          Председник комисије 

                                                                                                Радмила Дабић 

 

http://www.decije-odmaraliste.com/

