РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”
Бр. 2428- 20
14.09.2018. године
БЕОГРАД
На основу одредаба члана 55.став 1. тачка 2, члана 57. став 1 и члана 60. став 1. тачка 1.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68
од 04.08.2015. у даљем тексту: Закон), РС-МО-ВГЦ „Београд”, као Наручилац, објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ-ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ
ЦЕНТАР „БЕОГРАД”, 11000 Београд, Немањина 15, интернет страница
http://www.mod.gov.rs „Јавне набавке у МО и ВС”
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА
Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка радова спроводи се у отвореном поступку.
Поступак јавне набавке није обликован по партијама.
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. 22/2018 је набавка радова из члана 5. став 1. тачка 1)
Закона о јавним набавкама којим је предвиђен предмет уговора о јавној набавци
радова: „пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији
делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије”
број 54/2010). Предмет јавне набавке се води под називом «Израда ТД и
инфраструктурно уређење локације за размештање културног добра речног војног
брода "Сава" и подморнице типа П 911», а уступање најповољнијем понуђачу се
врши по «инжењернг систему са посебном одредбом ''кључ у руке''».
5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
71250000 - Архитектонске, техничке и геодетске услуге
71332000 – Геотехничке инжењерске услуге
45000000 – Грађевински радови
6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена”.
7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на
интернет адреси Наручиоца: http://www.mod.gov.rs .

8. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима посла, пожељно је да
понуђачи изврше обилазак локације у присуству представника корисника или
Наручиоца.
Наручилац ће организовати обилазак само уз претходну пријаву на меморандуму
понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и
презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога
је издата, матичним бројем и адресом становања).
Пријаве за обилазак се могу доставити факсом на број 011/3222-715 или директно
предајом пријаве на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд,
Немањина 15. По пријему пријаве Наручилац ће обавестити заинтересованог
понуђача о термину обиласка.
Лицима која не доставе пријаву са свим потребним подацима на меморандуму
понуђача неће бити омогућен улазак
9. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки и интернет
страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са
назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА НА СИДРИШТУ „УШЋЕ’’
РАДИ СМЕШТАЈА РЕЧНОГ БРОДА „САВА’’ СА ПРЕТХОДНИМ
РАДОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДИВЕРЗАНТСКЕ ПОДМОРНИЦЕ П 911,
ЈН БР. 22/2018, НЕ ОТВАРАТИ” и адресом: Војнограђевински центар
„Београд”, 11000 Београд, Немањина 15. На полеђини навести назив и адресу,
контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају
непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 07:30-15:30
или поштом.
Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 15.10.2018. године
(понедељак) до 12:00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока
сматраће се неблаговременом.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
10. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 15.10.2018. године (понедељак) у
12:30 часова, у просторијама Војнограђевинског центра „Београд”, Београд,
Немањина 15, први спрат, канцеларија број 118 у присуству овлашћених
представника понуђача.
11. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су
дужни да пре почетка отварања понуда Комисији поднесу овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда.
12. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања
понуда, ако су испуњени законом предвиђени услови.

13. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Лице за контакт је Смиљка Летица Јанковић, дипл.инж.грађ. (тел. 011/32-03-313).
ДФ/ДФ

НАЧЕЛНИК
потпуковник
Предраг Лукић

