
 
 

Број: 6/9-01-0007/2020-0006 од 15. 4. 2020. године 

 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС“, број 86/15),  

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије објављује 

ПОЗИВ  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ - ЧИШЋЕЊЕ РАДНОГ ПРОСТОРА 

1. Предмет набавке  

Предмет набавке је јавна набавка мале вредности услуге - чишћење радног 

простора. Предмет набавке ближе је одређен у делу „Техничка спецификација“ 

конкурсне документације. 

Ознака из општег речника набавке 90910000. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача предметне јавне набавке је најнижа 

понуђена цена. 

2. Подношење понуда 

Понуде се подносе на адресу наручиоца - Директорат цивилног 

ваздухопловства Републике Србије, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1, 11000 Београд, са 

напоменом „Понуда за јавну набавку мале вредности услуге - чишћење радног 

простора, Редни број 8/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно читко 

уписати назив и адресу понуђача. 

Рок за подношење понуда је 24. април 2020. године до 12 часова. Понуде које 

стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се 

неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, 

са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

3. Отварање понуда 

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама 

наручиоца, у Београду, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1, одмах по истеку рока за подношење 

понуда, односно дана 24. априла 2020. године у 12:30 часова. 

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним 

писаним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе комисији за 

предметну набавку пре почетка јавног отварања. 

4. Избор најповољније понуде и закључење уговора 

Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 5 дана од дана 

отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити након истека 

рока за заштиту права понуђача. 

5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где 

је конкурсна документација доступна:  

- На порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) 

- На интернет страници наручиоца (http://www.cad.gov.rs/javnenabavke.php) 

Контакт особа: Жикић Милош (nabavke@cad.gov.rs) 
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