
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

Назив наручиоца: Народно позориште у Београду 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Француска бр. 3 

Интернет страница наручиоца: www.narodnopozoriste.rs 

Врста наручиоца: култура 

Врста предмета: услуге 

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Заводни број:  8092/3  од 10.10.2017. године 

           

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

 

Услуга прегледа система противпожарне 

заштите.  

Прилог 1 Закона о јавним набавкама, тачка 1: услуге одржавања и 

поправке 

ОРН: 50610000-4: услуге поправке и одржавања безбедоносне 

опреме. 

 

 

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума (подкритеријуми): 

I - ЦЕНА КОНТРОЛЕ ПО СИСТЕМУ СА КОНСТАТАЦИЈОМ КВАРА: 50 пондера 

А) Цена контроле по систему са констатацијом квара на  2-месечном нивоу:   10 пондера 

Б) Цена контроле по систему са констатацијом квара на 6-месечном нивоу:     35 пондера 

В) Цена контроле по систему са констатацијом квара на  12-месечном  нивоу:   5 пондера 

II - ЦЕНА ДЕЛОВА (део + уградња + сви зависни трошкови): 20 пондера 

III - ЦЕНА РАДНОГ САТА НА ВАНРЕДНОМ АНГАЖОВАЊУ: 30 пондера 

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети преко Портала јавних 

набавки или интернет странице наручиоца. 

Рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је  20.10.2017. године  у 10:00 часова. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од 

стране наручиоца до назначеног датума и часа. Наручилац ће, по 

окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, 

неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 

 

Начин подношења понуда: Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти односно кутији у којој се 

понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће предати 

понуђачу потврду о пријему понуде.  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду 

подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца 

до назначеног датума и часа. Подношење електронске понуде није допуштено. 

http://www.narodnopozoriste.rs/


Адреса на коју се 

достављају понуде: 

Понуде се достављају на адресу: Народно позориште у  Београду, Београд, ул. 

Француска бр. 3, са назнаком: «Понуда: ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА – НЕ 

ОТВАРАТИ» (јавна набавка број 16/2017), а на полеђини назив, број телефона и 

адреса понуђача. Понуђачи који подносе понуду лично, подносе је  на трећем  спрату 

зграде Наручиоца, канцеларија број 55.11, на горе наведеној адреси.  

Рок важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.                                                                                         

Трошкови припреме понуде: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди.  

Измена, допуна или опозив 

понуде: 

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју 

понуду. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави    

наручиоцу у року за подношење понуда, треба да буде припремљено, запечаћено, 

означено и достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање 

саме понуде, с тим што се на предњој страни омота у коме се пакује 

измена/допуна/опозив понуде, додаје реч: „измена“ или „допуна“ или „опозив“, а у 

зависности од тога шта се у омоту налази. 

Место, време и начин 

отварања понуда: 

Јавно отварање понуда одржаће се дана  20.10.2017. године у 12:00 часова, у 

згради Народног позоришта у  Београду, Београд, ул. Француска бр. 3, Читаћа 

сала.  

Услови под којима 

представници понуђача 

могу учествовати у 

поступку отварања понуда: 

Отварањe понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања, представници понуђача су дужни да 

комисији наручиоца предају посебна писана овлашћења, оверена печатом и потписом, 

за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања 

понуда 

Лице за контакт: Милета Пантелић; е-mail: mileta.t.pantelic@gmail.com, телефон: 011/ 3281- 333 / 

локал: 367 и 249 

 

Остале информације: У конкурсној документацији дато је детаљно упутство у вези са врстом доказа и 

начином доказивања испуњавања услова прописаних чланом 75. и 76.Закона о јавним 

набавкама, а у зависности од тога да ли понуђач наступа самостално или са 

подизвођачем/подизвођачима или као група понуђача у заједничкој  понуди. Ако 

понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу 

дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, 

а који не може бити већи од 30 % као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

 

 

mailto:mileta.t.pantelic@gmail.com

