
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВНИ СУД 

Су }·1 45/17·4 
Дана 08.05.2017.године 

БЕОГРАД 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14115 и 68115), 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВНИ СУД 

Београд, Немањина 9 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 


у ПОС1Упку јавне набавке радова мале вредности 


• адаптација пословног простора· 


редни број 6/2017 


Назив и адреса наручиоца: Управни суд, Немањина 9, Београд. 
Врста наручиоца: Државни орган. 

Врста ПОС1Упка јавне набавке: Поступак мале вредности. 

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке: Извођење радова на адаптацији пословног простора; 45262000 - Посебни 
грађевински занатски радови, изузев радова на крову и 45310000 Радови на 

увођењу електричне инсталације. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на КОЈОЈ Је 
конкурсна документација ДОС1Упна: Конкурсна документација се преузима 

бесплатно са Портала јавних набавки \~W\v.portal.uin.gov.rs или са интернет странице 

наручиоца http://w\'v'\V. up.sud.rs/ciri 1јсаЈјavne-nabavke. 
Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси путем поште или 

непосредно. Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора обезбедити да 
понуда стигне на адресу: Управни суд, Немањина 9,11000 Београд, до 17. маја 2017. 
године до 11.00 сати. Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији 
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу yrврдити 

http://w\'v'\V


да се први пут отвара. На коверту/кутију понуђач лепи попуњен Пропратни образац 

(образац 5.1). 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће обављено у 

Управном суду, Немањина 9, 11000 Београд, 1lI спрат, канцеларија 3.04, дана 17. маја 
2017. године у 12.00 сати. Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако 

заинтересовано лице. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку 
предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда. 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 1О дана од 
дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Јелена Симић, електронска пошта: jelena.simic@up.sud.rs. 

ПРЕД 

mailto:jelena.simic@up.sud.rs

