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Позив за подношење пријава у Јавној Набавци 

ЈН КОД 01/16 

у конкурентном дијалогу 

ПРВА ФАЗА КОНКУРЕНТНОГ ДИЈАЛОГА 

ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА 

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: Грађевинска дирекција Србије 

д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд  www.gds.rs 

2. врста наручиоца: Привредно друштво 

3. врста поступка јавне набавке: Конкурентни дијалог – члан 37. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) 

4. опис потребе наручиоца: Да уклони непријатне мирисе и загађујуће материје 

из објекта 1 (у улици Милеве Марић Ајнштајн бр. 80 и 82) и објекта 3 (у 

улици Милеве Марић Ајнштајн бр. 100 и 102) у насељу Др Иван Рибар на 

Новом Београду и обезбеди потврду релевантних институција о успешности 

примењеног Поступка уклањања непријатних мириса и загађујућих 

материја и предметне објекте доведе у потпуно функционално стање тако 

да су исти подобни за коришћење 

5. опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Проналажење Поступка уклањања непријатних мириса и загађујућих 

материја из објекта 1 (у улици Милеве Марић Ајнштајн бр. 80 и 82) и 

објекта 3 (у улици Милеве Марић Ајнштајн бр. 100 и 102) у насељу Др Иван 

Рибар на Новом Београду, израда Поступка уклањања непријатних мириса 

и загађујућих материја, израда документације неопходне за спровођење 

Поступка уклањања непријатних мириса и загађујућих материја, извођење 

припремних радова, радова дефинисаним Поступком уклањања 

непријатних мириса и загађујућих материја и радова на довођењу објеката 

у функционално стање тако да су исти подобни за коришћење. Назив и 

ознаке из општег речника набавке: Шифра: 90731000 Услуге у вези са 

загађењем ваздуха Шифра: 45000000 Грађевински радови. 

6. рок за који се кандидатима признаје квалификација: Три године  

7. начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је 

конкурсна документација доступна: Електронским путем са адресе 

www.gds.rs или са Портала ЈН или у просторијама Наручиоца. 

8. начин подношења пријаве и рок: Пријаву  са доказима о испуњености услова 

из конкурсне документације доставити у запечаћеној коверти на адресу: 

Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, Булевар Арсенија 

Чарнојевића бр. 110, са назнаком: „Понуда за ЈН КОД бр. 01/16 – „НЕ 

ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и 

адреса подносиоца пријаве. Рок за подношење пријава је 12.10.2016. године 

до 9,50 часова. 

9. место, време и начин отварања пријава: Пријаве ће се отворити у 

просторијама Наручиоца; Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, 

http://www.gds.rs/
http://www.gds.rs/
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дана 12.10.2016. године  са почетком од 10,00 часова. Пријаве се отварају 

почев према времену приспећа, почев од најраније приспеле пријаве. 

10. услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у 

поступку отварања пријава: Представници  подносилаца пријава могу 

учествовати у поступку отварања пријава уколико поднесу овлашћење 

издато од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве. 

11. рок за доношење одлуке: Одлука о признавању квалификације се доноси у 

року од пет дана од дана завршетка  отварања пријава. 

12. лица за контакт: Оливера Марковић, дипл.инж.маш. тел. 011/3209-856 и 

Мома Калић, дипл. правник, тел. 011/3209-850, радним даном од 09,00 до 

15,00 часова. 

 

Грађевинска дирекција Србије д.о.о 

 


