
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
Предмет јавне набавке Набавка услуга техничког одржавања објеката Установа студентско 

одмаралиште Београд – ознака из општег речника набавке:  

 

 50711000 – 2 – одржавање електричних  инсталацијама,  

 45332000 – 3 – водоинсталатерски радови и радови на инсталацијама 

 50720000 – 8 – поправке и одржавање централног грејања 

 50730000-1 -  Услуге поправке и одржавања расхладних група 

 50850000 – 8  – Услуге поравке и одржавања намештаја 

 39221000 -7-  Кухињска опрема 

 45000000 – 7 - грађевински радови 

 90511000-2 Услуге сакупљања отпада 

 90512000-9 Услуге превоза отпада 

 90731400-4 Услуге мониторинга 

 90915000-4 Услуге чишћења пећи и димњака 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, ОП/У/01/19 

Јавна набавка је обликована у 6 (шест) партија: 

1. Партија бр. 1: Одржавање електро  инсталација у објектима Установе студентско 

одмаралиште 

2. Партија број 2: Одржавање водоводних  инсталација у објектима Установе студентско 

одмаралиште 

3. Партија број 3: Одржавање машинских и теромтехничких инсталација у објектима 

Установе студентско одмаралиште 

4. Партија број 4: Услуге репарације хотелског намештаја за потребе Установе студентско 

одмаралиште 

5. Партија број 5: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Установе студентско 

одмаралиште 

6. Партија број 6: Димничарске услуге 

 

Право учешћа имају  сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом  наручиоца. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Доказ из члана 75. И 76. Закона, у случају да 

понуђач поднесе за две партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за обе партије. 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 

као подизвођач. 

Избор најповољније понуде ће  се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“. 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу јавних 

набавки, као и на сајту Установе студентско одмаралиште Београд: www.usob.rs 

Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена и поштом у року од 2 дана од 

дана пријема захтева за достављање конкурсне документације. Захтев се упућује електронским путем на е-

mail адресу: momir.bailovic@usob.rs 

Затворене коверте са назнаком " Набавка услуга техничког одржавања објеката Установа студентско 

одмаралиште Београд." доставити до 03.05.2019. год. у Установу студентско одмаралиште Београд 

Генерал Жданова 201, 11226 Пиносава-Београд , канцеларија бр. 102, до 09 сати.  

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу уз повратницу са 

назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Јавно отварање понуда ће се вршити 03.05.2019.год. по истеку рока за достављање понуда у просторијама 

Установе студентско одмаралиште Београд Генерал Жданова 201, 11226 Пиносава-Београд, а прецизна 

сатница почетка отварања понуда за сваку појединачну партију уписана је на првој страни конкурсне 

документације. 

Понуђач може од наручиоца у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде на е-маил: momir.bailovic@usob.rs или путем поште на адресу:  Установа студентско 

одмаралиште Београд, Генерал Жданова бр. 201, 11226 Пиносава – Београд 

путем поште, електронске поште или факсом. 

http://www.usob.rs/
mailto:momir.bailovic@usob.rs

