
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Број : VII-404-2/2013-39 
Дана:10.05.2013.године 
Нови Београд 
ГРАД БЕОГРАД 

 

На основу члана  55.Закона о јавним набавкама Сл.гласник Р.С. број 124/2012,Комисија за  јавне 
набавке   Градске општине Нови Београд Булевар Михаила Пупина 167. објављује  

Позив за подношење понуде  у отвореном поступку 

1.Наручилац јавне набавке  је: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила упина 167.   

2.Интернет страница Наручиоца је WWW.novibeograd.rs; 

3.Наручилац је корисник буџетских средстава; 

4.У предмету јавне набавке Наручилац спроводи отворени поступак на основу члана  32.Закона о  
јавним набавкама Сл.гласник Р.С.број 124/2012 

5.Предмет  јавне набавке је набавка услуге комплетног одржавања хигијене  и  услуге помоћних 
послова у  згради Градске општине Нови Београд,ул. Булевар Михаила Пупина 167.,(површина 
простора 6.101,48, м2), Oпштинском услужном центру у ул. Јурија Гагарина број 81., (површина 
простора  386,06м2), Канцеларији за младе у ул. Милентија Поповића 32, (површина  простора 55, 
м2), у просторијама 18 месних заједница на територији Градске општине Нови Београд (површина 
2.516,07,м2) и у просторијама Новобеоградске културне мреже у улици Јурија Гагарина 221 
(површина 496,04м2), за потребе Градске општине Нови Београд Булевар Михаила Пупина 167.Јавна 
набавка се спроводи за   једну календарску годину   и то од  дана     закључивања уговора па до 
истека рока; 
Назив из општег речника набавке је: Услуга чишћења канцеларија,школа и канцеларијске опреме; 
Ознака из општег речника набавке је  : 90919000 

6. Критеријум за доделу уговора је најнижа цена; 
 
7.Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту WWW.ujn.gov.rs a иста се 
истовремено објављује и на интернет страници    Наручиоца WWW.novibeograd.rs  

8. Понуђач подноси понуду лично на шалтеру број 5 писарнице Наручиоца или преко поште. Понуде 
се подносе на адресу:Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 167, 11070 Нови 
Београд. 
НА КОВЕРТИ СА ПОНУДОМ НАЛЕПИТИ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ПП, А НА ПОЛЕЂИНИ КОВЕРТЕ 
НАПИСАТИ НАЗИВ ПОНУЂАЧА, АДРЕСУ, ТЕЛЕФОН  И ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ. 
-Рок за доставу понуде је 30  дана почев од дана када је Позив за доставу понуде објављен на  
Порталу јавних набавки а то је дан 10.05 .2013.године 
 Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне Наручиоцу до назначеног 
датума и часа. 
Понуда  је благовремена ако стигне код Наручиоца до дана10.06.2013. у 12,00 часова 
Ако последњи дан рока падне у дане викенда или државног празника, као последњи дан за 
подношење понуда сматра се први наредни радни дан до 12,00 часова. 
 
9. Отварање понуда је јавно  и обавиће се дана  10.06.2013.у  13,00 часова у зграду ГО Нови Београд 
улица Булевар Михаила Пупина број 167. у просторијама сале три . 

10.Представници понуђача који присуствују отварању понуда морају  да  комисији Наручиоца поднесу  
пуномоћја (која морају имати број, датум и бити оверена) за учешће у поступку  отварања понуда. 

 

11.Одлука о додели уговорабиће донета у року до   15 дана  од дана отврања понуда;  

12.Лице за контакт по овом поиву је Драгмила Јовановић телефон  31111 33 интернет страница e-

mail: javnenabavke@novibeograd.rs 

 



 


