
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Министарство правде  

Управа за извршење кривичних санкција 

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ 

Број :      404-    /16-04 

Датум 

:    

 15.07.2016. година 

Београд,  Бачванска бр. 14 

На основу чланова 55. ст.1. тачка 2, 57. и 60 ст.1. тачка 3. Закона о јавним 

набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012), 

 

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ  

БЕОГРАД 

БАЧВАНСКА БР.14 

објављује 

 ПОЗИВ 

за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга израде пројектно техничке 

документације  за потребе Окружног затвора у Београду 

 

Предмет јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности услуга , израде 

пројектно техничке документације за потребе Окужног затвора у Београду, редни 

број ЈН 7П ЈНМВ/2016 (ознака из општег речника набавки – -71322000 Услуге 

техничког пројектовања ) 

1. Укупна процењена вредност: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

2. Право учешћа имају сва заинтересована лица регистрована за предметну 

делатност који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75. ст.1.  

и додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, а испуњење ових услова 

дужни су да докажу на начин предвиђен чланом 77. овог закона и конкурсном 

документацијом . 

3. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је поднео 

самосталну понуду, не може истовремено да учествује у истој јавној набавци у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може учествовати у 

више заједничких понуда. 

4. Рок за подношење понуда је 14 дана од дана објављивања јавног позива на 

Порталу за јавне набавке, не рачунајући сам дан обајвљивања, односно понуде је 

неопходно доставити најкасније до дана  29.07.2016.године у 10:00 часова 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније последњег дана наведеног рока, до 10,00 часова. Понуде се достављају 

на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се 

приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отварају, на 

адресу наручиоца: Окружни затвор у Београду, ул. Бачванска бр.14, 11000 Београд. 

5. На омоту назначити предмет јавне набавке – ''Понуда за набавку израде 

пројектно техничке документације, редни број ЈН 7П ЈНМВ/2016 – НЕ 



ОТВАРАТИ'', На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, број 

телефона и особа за контакт. 

Понуђач подноси понуду лично или путем поште.Уколико понуђач подноси 

понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег дана 

наведеног рока до10.00 часова. 

 

6. Рок за подношење понуде је  29.07.2016.године.  

7. Понуда се подноси на српском језику. 

8. Вредност у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а. 

9. Неблаговремене понуде се неће разматрати. 

10. Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума најнижа 

понуђена цена Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 

наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених 

трансакција за категорију потрошача из предмета ове набавке.  

11. Важност понуде је  минимум 60 дана од дана отварања понуда 

12. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно, у присуству 

овлашћених представника понуђача, у року од 20 минута од  истека рока за 

подношење понуда, у канцеларији за јавне набавке Окружног затвора у Београду. 

13. Представници понуђача, који учествују у поступку јавног отварања понуда 

подносе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, 

потпис овлашћеног лица као и да буде оверено. 

14. За информације око припреме понуде може се обратити на e-mail: 

bgzatvor@uiks.gov.rs или факсом на број 011/2411766. Комуникација се у поступку 

јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом Особа за контакт: Оливера 

Мијаиловић Јојић  и Небојша Смиљанић.Конкурсна документација доступна је на 

Порталу јавних набавки и сајту Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs, 

одакле се може бесплатно преузети. 

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама 

конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима 

или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено 

објављивати на Порталу јавних набавки. 

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 

документима на Порталу за јавне набавке из претходног става. 

15. Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана јавног 

отварања понуда.  

16. Одлука о додели уговора биће достављена свим понуђачима у року од 3 

дана од дана доношења. 

 

 

     У П Р А В Н И К                                                                                              

                                                                                                               Звонко Груловић 
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