
 

 

 

 

На основу члана 55, 57 и члана 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

 

ЈП „ АДА ЦИГАНЛИЈА“ 

11030 Београд, Улица Ада Циганлија бр. 2 
 

о б ј а в љ у ј е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у отвореном поступку за јавну набавку радова 

Извођење радова на измештању улазне рампе на Ади Циганлији 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП „Ада Циганлија“, Улица Ада 

Циганлија 2, Београд, www.adaciganlija.rs 

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће 

3. Редни број јавне набавке: О.П. 30/1/19. 

4. Врста предмета јавне набавке: РАДОВИ. 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак који се спроводи ради 

закључења уговора по предметној јавној набавци. 

6. Предмет јавне набавке: Радови на измештању улазне рампе на Ади 

Циганлији. 

7. Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 –Грађевински радови. 

8. Критеријум за оцењивање понуда: ,,Најнижа понуђена цена”. 

9. Начин преузимања Конкурсне документације: Конкурсна документација се може 

преузети у електронском формату на интернет странице Наручиоца: 

www.adaciganlija.rs, као и на Порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs. 

 

10. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив 

и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: ЈП „Ада Циганлија“, 

Београд, Ул. Ада Циганлија бр. 2., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

„Извођење радова на измештању улазне рампе на Ади Циганлији, О.П. 

30/1/19 – комисијски отворити"“. 

11. Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама или кутијама (затвореним 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

приви пут отвара), са назнаком назива и адресе понуђача и назнаком: Понуду 

доставити на адресу: ЈП „Ада Циганлија“, Београд, Ул. Ада Циганлија бр. 2. 

секретарица предузећа, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку:„Извођење 

радова на измештању улазне рампе на Ади Циганлији, О.П. 30/1/19 – 

комисијски отворити". На полеђини коверте навести назив и пуну пословну 

адресу понуђача. 

12. Рок за подношење понуде је 30 дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, односно најкасније до дана 07.06.2019. 

године, до 12,00 часова, укључујући и понуде послате поштом. 

http://www.adaciganlija.rs/
http://www.adaciganlija.rs/


13. Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 07.06.2019. године, са почетком у 

12,30 часова, у просторијама ЈП „Ада Циганлија“, Београд, Улица Ада Циганлија 

бр. 2. 

14. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно 

оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда. 

15. Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25 

(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. 

16. Лице за контакт – Миодраг Јовић, javnenabavke@adaciganlija.rs. 

mailto:javnenabavke@adaciganlija.rs

