
1. П О З И В    З А    П О Д Н О Ш Е Њ Е     П О Н У Д А 

 

 

 

Назив, адреса наручиоца: 

 

Завод за заштиту споменика културе, Добричка бр. 2, 18 000 Ниш, тел. 018/523-412,  МБ 

07174748, шифра делатности 9103, ПИБ 100615670. 

 

Шифра делатности: 

91.03 – култура 

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним 

набавкама (''Сл.гл. РС 124/12) и подзаконским актима. 

 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки РС, сајту Завода и  

Порталу службених гласила Републике Србије. 

 

Врста предмета јавне набавке:  

Предмет јавне набавке је:  Извођење конзерваторско рестаураторских радова на 

бедемима акропоља на археолошком налазишту “Царичин Град“ код Лебана 

Ознака из општег речника набавки: 45000000 -Грађевински радови 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може 

преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs или достављањем захтевана e-

mail адресу kontakt@zzsknis.rs . 

 

Начин подношења понуда и рок 

Понуде се достављају на обрасцима конкурсне документације у запечаћеној коверти, 

препорученом пошиљком или личном доставом на адресу Наручиоца, са назнаком 

„Набавка - Извођење конзерваторско рестаураторских радова на бедемима акропоља 

на археолошком налазишту “Царичин Град“ код Лебана“, а на полеђини се наводи 

назив понуђача, адреса, телефон као и име и презима овлашћеног лица за контакт. Понуда 

мора бити достављена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 

Рок за подношење понуда је 30.07.2018. до 10 часова,без обзира на начин достављања. 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће Комисија за јавну набавку 30.07.2018. у 11:00 часова у 

пословним просторијама Наручиоца. 

 

 

 



Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда 

Овлашћени представници понуђача, који присуствују отварању понуда предаће Комисији 

за јавну набавку своја овлашћења пре почетка јавног отварања понуда (за пуномоћнике 

понуђача – Пуномоћје, оверено печатом и потписом овлашћеног лица, за законске 

заступнике – Решење АПР или листу лица овлашћених за заступање). 

 

Рок доношења одлуке 

Рок за доношење одговарајуће одлуке je 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. 

 

 

Лице за контакт 

За питања у вези са техничком спецификацијом: Миле Вељковић, 018/523-412, 

064/2196440 

За правна питања: Mилош Драгићевић, тел. 018/523-414, 062/8022683, e-mail: 

pravna.sluzba@zzsknis.rs 

 

Остале информације 

Наручилац задржава право да одустане од спровођења предметне јавне набавке ако 

установи да ниједна понуда није одговарајућа односно да нису испуњени услови из члана 

109. Закона или из других разлога, а у било којој фази поступка, без обавезе надокнаде 

штете понуђачима 

 

 

 

 

 


