
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ВРАЧАР“ 

Улица Сјеничка број 1 

Београд  

Број: 1080/2015 

Датум: 02.07.2015.  године   

 

 

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39., став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број  124/2012 и 14/2015), објављујемо 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

''Радови на адаптацији женског тоалета у Установи Спортско рекреативно образовног 

центра „Врачар“'' 

 

(јавна набавка мале вредности број 1.3.3/2015) 

Назив наручиоца:  Спортско рекреативно образовни центар „Врачар“; 

Адреса Наручиоца: Београд, Улица Сјеничка број 1; 

Интернет страница наручиоца: http://www.srocvracar.rs/  

Врста наручиоца: Установа; 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности; 

Врста предмета: Радови; 

Природа и обим услуга: Радови на адаптацији женског тоалета; 

Назив и ознака набавке из општег речника набавке: 45453100-8 Радови на реновирању  

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија понуда: 

Понуђена цена...................... 90 пондера; 

Гарантни рок....................... 10 пондера. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: може се преузети са Портала јавних набавки и са 

интернет странице: http://www.srocvracar.rs/ 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се саставља тако што 

подносилац понуде уписује тражене податке у обрасце који су саставни део одељка IV 

Конкурсне документације и прилаже сву документацију захтевану одељком III Конкурсне 

документације. 

  

http://www.srocvracar.rs/
http://www.srocvracar.rs/


Предлаже се да формирана документација буде повезана и запечаћена тако да се не може 

извршити накнадно убацивање, одстрањивање или замена појединачних листова односно 

прилога, а да се видно не оштете листови или печат. 

  

Подносилац понуде подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да 

се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

 

Адреса за подношење понуда је: Установа Спортско рекреативно образовни центар 

''Врачар'', улица Сјеничка број 1, Београд, или лично, преко писарнице Наручиоца на 

наведеној адреси.  

Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:  

 

НЕ ОТВАРАТИ 

„ЈН број 1.3.3/2015 – јавна набавка мале вредности радова на адаптацији женског 

тоалета “. 

КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ 
 

Рок за подношење понуда истиче у 10
00 

часова осмог дана од дана објављивања Позива 

за подношење понуда и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки, односно 

10.07.2015. године.  

 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће одржано сат времена 

након истека рока за достављање понуда, односно 10.07.2015. године., са почетком у 11
00

 

часова у Установи СРОЦ ''Врачар'' у Београду, улица Сјеничка број 1, приземље, сала 

за састанке.    
 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници подносилаца понуда. 

Рок за доношење одлуке: У року од 10 дана, од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Момчило Рогић, дипломирани правник 

број телефакса: 011/3445 332. 

адреса електронске поште: momcilo.rogic@srocvracar.rs 

 

 

 С поштовањем,  

 

                                                                                                       

                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р К А 

 

 

                                                                                                              Јелена Ђорђевић 

 

 


