
 

 ГРАД   ПОЖАРЕВАЦ 

12000 ПОЖАРЕВАЦ 

ул. Дринска бр. 2 

 

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

  

Назив наручиоца: Град Пожаревац 

 

Адреса наручиоца: Пожаревац, ул. Дринска бр. 2 

 

Интернет страница наручиоца: www.pozarevac.rs 

 

Врста поступка: национални отворени поступак  

 

Тип уговора: уговор о набавци добара 

  

Опис предмета набавке: набавка 10 пакета грађевинског материјала, ОРН 44110000 – 

грађевински материјали, ЈН НОП 1/2017 (1. у Плану јавних набавки) 

 

У споразуму о имплементацији програма о стамбеном збрињавању у Србији, 

обезбеђење пакета грађевинског материјала предвиђен је као један од модалитета (Б: 

Грађевински материјал) који ће бити спроведен у више имплементационих фаза.  

Поменути модалитет стамбеног збрињавања дефинисан је као пружање подршке 

интеграцији избеглих лица која су већ започела изградњу кућа или која поседују 

неусловну кућу погодну за адаптацију, обезбеђивањем пакета грађевинског материјала.  

Обим овог пројекта подразумева испоруку 10 пакета грађевинског материјала 

корисницима, на локацијама датим у Анексу 2: Структура количина за материјал овог 

тендерског досијеа. 

 

Вредност банкарске гаранције за озбиљност понуде: 291.895,72 динара без ПДВ-а 

 

Процењена вредност набавке износи: 9.729.857,51 динара без ПДВ-а. 

 

 

Критеријуми квалификације: 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која наступају појединачно или у групи, а 

која испуњавају критеријуме за учешће дефинисане у делу тендерске докуменације: 

Упутство за понуђаче, Одељак 3:Право учешћа, као и услове дефинисане у  Водичу за 

набавку добара, радова и услуга Банке за развој савета Европе; Одељак 3.3: Подобност 

за учествовање у поступку и обезбеђивање добара, радова и услуга. 

http://www.coebank.org/documents/107/Procurement_Guidelines_LjhjgEt.pdf 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

 

Најнижа понуђена цена 

http://www.pozarevac.rs/


У случају две понуде са најнижом понуђеном ценом, најповољнијом понудом ће се 

сматрати понуда са дужим роком важења понуде. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и 

преузимање конкурсне документације до дана и часа истека рока за подношење понуда:  

-са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs 

-са интернет адресе наручиоца www.pozarevac.rs  

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда би требало поднети 

као препоручено писмо са повратницом, или у случају личног достављања са предатом 

потврдом о пријему понуде.  

Понуда се мора поднети на следећу адресу: ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац. 

Уколико се понуда доставља лично, адреса за достављање је: ул. Дринска бр. 2, 12000 

Пожаревац, у периоду од 09:00 до 15:30 часова. 

 

Крајњи рок за достављање понуда је: 05.02.2018 године, до 12:00 часова. 

 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се 05.02.2018. 

године  у 13:00 часова, у просторијама Градске управе Града Пожаревца, Дринска бр. 

2, 12000 Пожаревац. 
 

Услови за учешће на састанку за отварање понуда: 

Наручилац ће понуде отварати јавно и отварању може присуствовати свако 

заинтересовано лице, у време и на месту одређеном у овом Обавештењу  и у Упутству 

понуђачима.  У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача, у ком случају су у обавези су да доставе овлашћење за 

присуствовање и потписивање, као и да потпишу документ којим потврђују своје 

присуство. 

 

Рок за доношење одлуке о 

додели уговора: 

Најкасније 30 дана од истека рока за подношење 

понуда 

 

Контакт: vukasin.jevremovic@pozarevac.rs  

 

Остале информације: 

Набавке добара, радова и услуга финансираних од стране програма стамбеног 

збрињавања у Републици Србији, припремљена су, додељена и организована у сарадњи 

са партнерским земљама и ЦЕБ Приручником за добра, радове и услуге, објављеном на 

вебсајту: 

http://www.coebank.org/documents/107/Procurement_Guidelines_LjhjgEt.pdf 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У НАЦИОНАЛНОМ ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

