На основу чл. 32. и чл. 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу Одлуке бр. ИН 198/18 од 02.03.2018.
године, о покретању поступка јавне набавке МЈН 03/18, Грађевинска дирекција Србије
д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд,
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЈН 03/18

1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца:Грађевинска дирекција Србије д.о.о,
Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд. Интернет страница наручиоца:
www.gds.rs
2. Врста наручиоца: привредно друштво
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Опис предмета јавне набавке: Набавка консултантских услуга у области
управљања некретнинама, Према речнику јавних набавки:
73220000

Саветодавне услуге у области развоја

5. Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена. Критеријум за доделу
уговора по овој јавној набавци јесте најниже понуђена цена.
6. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је
Конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може
преузети у просторијама Наручиоца, на адреси: Грађевинска дирекција Србије
д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, радним данима у времену од
9,00 до 15,00 часова. Интернет адреса где је Конкурсна документација
доступна: на порталу јавних набавки, интернет страни Наручиоца www.gds.rs
7. Начин подношења понуде: Понуда мора у целини бити припремљена у складу са
овим позивом и Конкурсном документацијом за јавну набавку. Понуде се подносе
на обрасцима Конкурсне документације, у запечаћеној коверти са назнаком:
„Понуда за јавну набавку MЈН 03/18 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте
обавезно назначити пословно име и адресу понуђача.
8. Рок за подношење понуда је 15.03.2018. године, до 09,00 часова.

9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је 15.03.2018. године у
09,30 часова у просторијама Наручиоца у Београду у ул. Булевар Арсенија
Чарнојевића бр. 110, Београд - Нови Београд. Отварање понуда је јавно и врши се
по времену пријема, од најраније до најкасније пристигле понуде.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Отварању понуда присуствују овлашћени представници
понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом
пуномоћја потписаног и овереног од стране овлашћеног лица понуђача Комисији за
јавну набавку или службенику за јавне набавке, непосредно пре почетка отварања
понуда.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Рок за доношење одлуке о додели
уговора је пет дана од дана отварања понуда.
12. Лицa за контакт: Мина Петровић, дипл.економиста тел. 011/3209-912 и Марко
Крстић,дипл.правник, тел. 011/3209-921, радним даном од 09,00 до 15,00 часова,
e-mail office@gds.rs.

