
                                                                                          УСТАНОВА СРОЦ ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку  

Број: 1.1.1./2015 

Датум: 26.2.2015. године 

Београд, Cјеничка 1 

 

 

   

                  

 

 

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

(„Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15), објављујемо 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за јавну набавку  

„Куповина мобилне куће за смештај гостију у комплексу Установе Спортско 

рекреативно образовног центра „Врачар“ - Шупља стена на Авали“ 

 (јавнa набавкa број 1.1.1/2015) 

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: Добра (друга добра); 

Природа и обим добра: Куповина мобилне куће за смештај гостију у комплексу 

Установе Спортско рекреативно образовног центра „Врачар“ - Шупља стена на 

Авали; 

Место реализације набавке: Комплекс Установе Спортско рекреативно 

образовног центра „Врачар“ - Шупља стена на Авали; 

Назив и ознака набавке из општег речника набавке: 44211100 - Модуларне и 

преносне зграде; 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена; 

 

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/ 

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


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач је дужан да 

понуду поднесе до 10.03.2015. године, до 10,00 часова, без обзира на начин 

подношења понуде (непосредно или путем поште), у затвореној коверти, 

затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара, преко писарнице на адресу: Спортско рекреативно 

образовни центар ''Врачар'', Београд, Улица Сјеничка број 1,  са назнаком «Понуда 

за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 1.1.1/2015 – Куповина мобилне куће за смештај 

гостију у комплексу Установе Спортско рекреативно образовног центра 

„Врачар“ - Шупља стена на Авали - НЕ ОТВАРАТИ». 

Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а 

на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 

дана 10.03.2015. године, са почетком у 11.00 часова у просторијама Спортско 

рекреативно образовног центра ''Врачар'', Београд, Улица Сјеничка број 1, 

приземље, сала за састанке, уз присуство овлашћених представника 

заинтересованих понуђача. Понуда достављена по истеку рока за подношење 

понуда сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и 

по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, 

са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Представници понуђача достављају овлашћења за заступање. 

Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 

стране одговорног лица понуђача. 

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

Лице за контакт:  
Момчило Рогић, дипл.правник  

факс: 011/3445 332 

адреса електронске поште: momcilo.rogic@srocvracar.rs  
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