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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Г Р А Д Б Е О Г Р А Д 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ 

I -01  бр. 404-380 / 2019 

Датум: 27.12.2019.године 

Л А З А Р Е В А Ц  
   

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А  

Јавна набавка у отвореном поступку -радови:  

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ У ЈГЗ У СКЛАДУ СА 
ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЛАЗАРЕВЦА 

I - 1         ОПШТИ  ПОДАЦИ  О  НАРУЧИОЦУ 
 
Наручилац: ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ 

Интернет страница: www. lazarevac.rs 

Адреса: 11550 Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42 

Тел/факс: 011/8122-279 

Матични број: 17329251 

ПИБ: 101135869 

Особа за контакт: Славица Филиповић, струк.ецц. 

Електронска пошта: sfilipovic@lazarevac.rs 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа  
 

I-2           ОПШТИ  ПОДАЦИ  О ПОСТУПКУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Ознака  набавке: ЈН  16/2019-оп  

Врста поступка:  Отворени поступак 

Тип јавне набавке: Набавка није обликована по партијама 

Циљ поступка јавне набавке: Закључење уговора о јавној набавци 

Процењена вредност јавне набавке: 86.885.000,00 динара без ПДВ-а 

Врста предмета набавке:           Радови  

Предмет набавке: 
            
Други грађевински радови и радови специјалних струка 
 

Општи речник набавке:              71300000- 1 ( технички услови) 
45223310-2 (радови на изградњи подземног паркиралишта за аутомобиле) 

1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове, у 
складу са чл. 75 и 76 ЗЈН РС, ближе одређених конкурсном документацијом. 

2. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу 
са чл. 77. ЗЈН РС, на начин одређен конкурсном документацијом. 

3. Понуда мора бити поднета у складу са чл. 87. ЗЈН РС, може је поднети понуђач који наступа 
самостално, са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

ОЗНАКА НАБАВКЕ: 

ЈН 16/2019-оп  



ПОЗИВ ЗА ДОСТВЉАЊЕ ПОНУДA – ознака набавке: ЈН 16/2019-оп 2/2 

4. Конкурсна документација се може преузети електронским путем са  Портала јавних 
набавки УЈН РС (portal.ujn.gov.rs) или са интернет странице Наручиоца. 

5. Понуда се подноси у писменој форми непосредно или поштом, у затвореној коверти (омоту), на 
адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ, 11550 Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42, са назнаком: 
„Понуда не отварај – JН 16/201-9 „Пројектовање и изградњу подземне гараже у ЈГЗ у 
складу са планом детаљне регулације центра Лазаревца”, самостална понуда / заједничка 
понуда  /  понуда са подизвођачима”(у зависноси од облика наступа понуђача).На полеђини коверте 
мора бити назначено пуно пословно име, адреса понуђача, односно свих подизвођача, односно свих 
чланова групе, бројеви телефона, факса и особе за контакт. 

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 27.01.2020.год. до 1000 час., на писарницу ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ, 11550 Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42, без обзира на начин доставе. 

7.         ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЈЕ: 27.01.2020.г. у 1100 час., у просторијама Градска општина 
Лазаревац ,Карађорђева бр 42, 11550  Лазаревац, I спрат канцеларија 21 у складу са  чланом  103 став 
1 ЗЈН.  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

8.      Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници подносиоца понуде, који ће 
учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да комисији поднесу писмена овлашћења за 
учешће и предузимање одређених радњи у поступку отварања понуда, као и личну карту на увид. 

9.         Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од двадесетпет (25) дана од дана 
окончања поступка отварања понуда. 

10.       Комуникација у поступку јавне набавке између заинтересованих лица, понуђача и наручиоца 
одвија се искључиво у складу са чл. 20. ЗЈН РС у писаном облику, непосредно на писарници, поштом, 
факсом  или на "е-mail" наручиоца, односно понуђача, осим у делу који се односи на предају 
понуде, измену понуде, опозив понуде, као и измену и допуну понуде. 

 


