На основу члана 55. став. 1. тачка 2., члана 57. став1. и 2. и члана 60 став 1.
тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник СР“, бр 124/12, 14/15 и
68/15),
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ – БЕОГРАД
11000 Београд, Ул. Радослава Грујића бр.11
ПИБ 100291710, матични бр. 07010028, шифра дел.91.03
објвљује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Врста поступка:отворени поступак
2. Предмет јавне набавке: набавка радова
3. Опис предмета јавне набавке: извођење конзерваторско рестаураторских
радова на цркви и у комплексу манастира Ђурђеви Ступови и радови на
адаптацији и санацији зграде лапидаријума
4. Број јавне набавке: 1.3.3 –оп/20
5. Ознака из општег речника јавне набавке:
45262500 Зидарски радови
6964 Радови на поправци и одржавању крова
IA41 Рестаурација
6. Услови за учествовање у поступку:
Услови за учествовање у поступку одређени су Законом о јавним набавкама
и конкурсном документацијом.
7. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
8. Преузимање конкурсне документације:
Заинтересовани понуђачи могу да преузму конкурсну документацију са
Портала јавних набавки Управе за јавне набавке РС (http://portal.ujn.gov.rs/)
и са интернет странице Републичког завода за заштиту споменика културеБеоград: www.heritage.gov.rs
9. Подношење понуда:
Понуде се припремају и подносе у складу са Позивом за подношење понуда
и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.
Понуђачи своје понуде подносе непосредно или путем поште у затвореним
ковертама или кутијама, овереним печатом, са назнакама ,, Понуда за јавну
набавку конзерваторско рестаураторских радова на цркви и у комплексу
манастира Ђурђеви Ступови и радови на адаптацији и санацији зграде
лапидаријума, ЈН бр. 1.3.3–оп/20 – НЕ ОТВАРАТИ”, на адресу: Републички
завод за заштиту споменика културе – Београд, Ул. Радослава Грујића бр.
11. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу и број телефона.

10. Рок за подношење понуда за учествовање у предметној јавној набавци је
34 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања јавног
позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС
(http://portal.ujn.gov.rs/), односно до 03.08.2020. године, а благовременом ће
се сматрати све понуде које стигну наведеног дана до 12:00 сати на адресу
из тачке 9. овог позива, без обзира на начин доставе.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду.
11. Отварање понуда:
Јавно отварање понуда извршиће комисија за јавну набавку, истог дана у
13:00 сати, у пословним просторијама Републичког завода за заштиту
споменика културе-Београд, Ул. Радослава Грујића бр.11.
Овлашћени представници понуђача који присуствују отварању понуда
предаће Комисији своје писано овлашћење непосредно пре почетка
поступка отварања понуда. Овлашћење мора имати број под којим је
заведено и датум.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Наручилац ће донети образложену одлуку о додели уговора у року од 25
дана од дана отварања понуда.
13. Контакт:
Особе за информације и контакт су Јелена Божић и Марина Нешковић, тел
011/ 2451-642.

