
Број:  JН 12-3/2014
Датум: 27.08.2014. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
(ЈН број 12/2014)

Назив наручиоца:  ЈП „Дирекција за изградњу општине Голубац“

Адреса наручиоца: Цара Лазара, бр. 15, 12223 Голубац, 

Интернет страница наручиоца :  HYPERLINK "http://www.velikogradiste.org.rs" 
www.golubac.org.rs .

Врста наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Радови

Предмет набавке: Реконструкција Дома културе у Миљевићу,  назив и ознака 
из Општег речника Набавки:  радови на крову и други посебни радови - 
45260000.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума:
 најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок за 
плаћање.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна:

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну 
документацију на Порталу Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs  и на интернет 
страници: www.golubac.org.rs.  

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити 
и у просторијама наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу општине Голубац, 12223 
Голубац, улица Цара Лазара бр. 15, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова. до 



последњег дана рока за  подношење понуда. После наведеног рока конкурсна 
документација се не може преузети.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде са потребном документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореним ковертама са назнаком: „Понуда за јавну набавку: 
Реконструкција Дома културе у Миљевићу, ЈН број  12/2014 - „НЕ ОТВАРАТИ“ 
на адресу ЈП „Дирекција за изградњу општине Голубац“,  Цара Лазара бр. 15, 12223 
Голубац. 

Рок за подношење понуда је    10 (десет)  дана од дана објављивања на 
Порталу УЈН, oдносно до   08.09.2014. године до 12.00 часова.

Ако дан истека рока пада у нерадни дан, рок истиче првог наредног радног 
дана до 12.00 часова. 

Понуде које стигну код Наручиоца после наведеног рока сматраће се 
неблаговременим и неће се отварати већ се након поступка отварања понуда враћају  
понуђачу.

Место, време и начин отварања понуда:

Поступак отварања понуда обавиће се јавно, одмах након истека рока за 
предају понуда, односно истог дана са почетком у 13.00 часова у присуству 
овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица, на адреси наручиоца: 
ЈП „Дирекција за изградњу општине Голубац“,  Цара Лазарa 15, 12223  Голубац.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда:

Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања 
понуда,  пре почетка отварања понуда морају комисији предати овлашћење за 
присуствовање отварању понуда искључиво у оригиналу.

Рок за доношење одлуке: 

Одлука о доделу уговора донеће се у  року од 10  дана од дана отварања 
понуда.

Лице за контакт:

Иван Николић ,  факс : 012/638-513, e -mai l :  HYPERLINK 
"mailto:direkcijavg@gmail.com" dirgolubac@gmail.com
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