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Установа  културе ДКЦ Мајдан 

Београд,Козјачка бр.3-5 

Број: 3/2018 

Датум: 25.06.2018. године 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив, адреса и интрнет 

страница наручиоца 

Установа културе ДКЦ Мајдан 

Београд, Козјачка бр.3-5 

www.dkcmajdan.org.rs 

Врста наручиоца Усртанова  културе ДКЦ Мајдан 

Врста поступка 
Поступак јавне набавке мале вредности 

покренут Одлуком број IV-39/18 од 20.06.2018.године.  

Врста предмета Набавка услуга 

Предмет јавне набавке  

и број партија 

Јавна набавка услуга:УСЛУГE ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ ЈН 3/2018 
 

Опис предмета набавке 

Предмет јавне набавке је пружање услуга омладинске задруге за 

обављање повремених послова потребних за обезбеђење услова за 

редовну делатност ДКЦ Мајдан. Услугама су обухваћени послови 

који нису систематизовани Актом о систематизацији радних места 

код наручиоца, а то су: дистрибуција разног материјала, извођење 

селидбе канцеларијског намештаја изван зграде, извођење селидбе 

канцеларијског намештаја, чишћење снега, преношење архивског 

материјала, разношење соли и административни послови. Ближи 

опис предмета јавне набавке дат је у Техничкој спецификацији која 

је саставни део Обрасца понуде. 

 

Назив и ознака из општег 

речника набавки 

ОРН  98133110 Услуге које пружају организације младих 

 

Критеријум и елементи 

критеријума за доделу 

уговора који наручилац 

примењује у предмету јавне 

набавке 

Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања 

конкурсне документације 

Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају 

са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs или интернет странице 

Наручиоца www.dkcmajdan.org.rs 

Начин подношења понуда и 

рок  

Понуда се доставља у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се отвара први пут, поштом на адресу:  

Установа културе ДКЦ Мајдан у Београду, Козјачка бр.3-5 

или 

− непосредно сваког радног дана од 09-17 часова  у 
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просторијама ДКЦ Мајдан 

 

− у року од 8 (осам) дана од дана објаве позива 

25.06.2018. године, а најкасније до последњег дана 

03.07.2018. године до 10,00 часова. Благовремена је 

понуда која, без обзира на начин подношења, 

пристигне наручиоцу до датума и часа назначених у 

позиву. Понуда која је поднета по истеку наведеног 

датума и часа, сматраће се неблаговременом и 

Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, 

вратити понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. Неблаговремене и 

незатворене понуде неће бити разматране. 

На лицу коверте уноси се назив и адреса наручиоца Установа 

културе ДКЦ Мајдан у Београду, Козјачка бр.3-5 

 са назнаком: Понуда за јавну набавку услуга –  Услуге омладинске 

задруге, ЈН 3/2018, са  назнаком:.НЕ ОТВАРАТИ 

На полеђини коверте уписује се назив и седиште понуђача, име 

особе за контакт и број контакт телефона. Уколико понуђач наступа 

са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, уписати 

називе и седиште свих учесника у понуди. 

Место и време и начин  

отварања понуда 

Отварање понуда је јавно и обавиће се дана: 

03.07.2018. године у 11:00 часова у просторијама Установа културе 

ДКЦ Мајдан у Београду, Козјачка бр.3 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Услови под којим 

представници понуђача могу 

учествовати у поступку 

отварања понуда 

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку 

отварања понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда предају 

Комисији за јавну набавку овлашћења у писаној форми за 

учествовање у поступку отварања понуда. 

Рок за доношење Одлуке  

о додели уговора 

Одлука о додели уговора се доноси у року до 10 дана од дана 

отварања понуда 

Лице за контакт e-mail: jokici@savskivenac.rs  

 


