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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА 

ИЗГРАДЊИ ПЕШАЧКОГ МОСТА НА РЕЦИ УБ 

 

1.1      ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Назив наручиоца: Општинска управа општине Уб 
Адреса:  Улица 3.октобра бр. 4, 14210 Уб 

ПИБ: 105884538 

Матични број: 07188927 

Шифра делатности: 8411 

Број рачуна: 840-100640-72 

Интернет адреса www.opstinaub.org.rs 

Врста наручиоца: Локална самоуправа 

Врста предмета: Услуге 

Контакт: Стефан Теодосић, 014 411 622, лок. 210 

Ана Павловић, 014 411 622, лок. 210 

Број: 404-44-6/14-01 

Дана: 16.09.2014. године 

 

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су буџетом 

општине Уб за 2014. годину, раздео 2, глава 02, функција 130, позиција 27, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински објекти 

 

1.3. ВРСТА ПОСТУПКА 

 

Јавни позив спроводи се у складу чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама 

(,,Сл.гласник РС", број 124/12). 

 

1.4.     ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

 

Предмет јавног позива је набавка услуга – Надзор над радовима на изградњи 

пешачког моста на реци Уб у дужини l=32,83 м. Вредност уговора по основном послу 

износи 4.885.456,70  дин без ПДВ-а, односно  5.862.548,04 дин са ПДВ-ом. 

 

1.5.     ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА 

 

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом. 

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и 

недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

- Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

- Понуда се подноси на српском језику. 

- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све 

услове из конкурсне документације. 

- Понуда са варијантама није дозвољена. 

- Важност понуде је 60 дана. 

 

Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи 

могу тражити у писаном облику, на адресу: Општинска управа Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 
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14210 Уб, или e-mail stefan.teodosic@opstinaub.org.rs и ana.pavlovic@opstinaub.org.rs. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

1.6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. Уколико 

се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који је у претходне три 

године остварио већи пословни приход по основу пружених истоврсних услуга. 

 

1.7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и 

позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти. 

Понуда се подноси лично на писарницу Општинске управе Уб, или путем поште, 

на адресу Општинска управа Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, до среде 24.09.2014. 

године до 10,00 часова. 

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се 

у разматрање. 

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће 

враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

 

1.8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, у среду, 24.09.2014. године у 

10,30 часова у Општинској управи Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, канцеларија 210. 

 

1.9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПОНУЂАЧ МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ У 

ПОСТУПКУ 

 

Понуђач је уз понуду дужан да достави списак изведених радова у области 

нискоградње и хидроградње за период 2011 – 2014 година са наведеном вредношћу 

услуга, називом наручиоца и референтним бројем уговора.  

Поред тога, неопходно је да поседује и одговарајући кадровски капацитет и то: 

- Радно ангажован 1 (један) инжењер или дипл. инж. грађевинске струке 

(лиценца 410 или 411 или 412 или 413) који ће решењем бити именован за 

одговорно лице.. 

Доказ: 

- за дипломираног инжењера фотокопија радне књижице, или одговарајући М 

образац,  

- за дипломиране инжењере и копије личних лиценци са потврдама Инжењерске 

коморе Србије да су наведене лиценци важеће. 

- за уговором ангажована лица – закључене уговоре о делу или уговоре о 

привремено-повременим пословима. 

 

1.10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 3 (три) дана од дана отварања 

понуда.  
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