Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, на основу чл. 55, чл. 57 ст. 1. и чл. 60 ст. 1.
Закона о јавним набавкама („Сл. Гл. РС“, бр. 124 од 29.12.2012.), објављује следећи

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Санација цркве Светог Петра и Павла у Добрићу Поцерском
Наручилац: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ из Ваљева, ул. Милована
Глишића бр. 2; www.vaza.co.rs
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Редни број јавне набаке: Р3/2013
Предмет јавне набаке: Санација цркве Светог Петра и Павла у Добрићу Поцерском,
ознака из општег речника набавки: 45262600 – разни специјализовани грађевински
радови.
Црква Светог Петра и Павла у Поцерском Добрићу налази се на заравњеном терену
који пада према југоистоку у непосредној близини главног, асфалтног пута Добрић –
Радовашница – Цер. Изводе се радови на утезању цркве, санацији пукотина, замени
оштећених елемената и подбетонирању. Радови на заштити темељне зоне и изради
тротоара око цркве.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена, а у случају да постоје две или
више понуда са истом понуђеном ценом уговор ће се доделити понуђачу који понуди
најдужи гарантни период, а у случају да и гарантни период буде једнак уговор ће се
доделити понуђачу који понуди краћи рок извршења радова.
Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки и са сајта
наручиоца - www.vaza.co.rs.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Понуду доставити на адресу: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, ул.
Милована Глишића бр. 2, 14000 Ваљево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
радова – Санација цркве Светог Петра и Павла у Добрићу Поцерском, ЈН бр.
Р3/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
24.10.2013. год. до 11,00 часова.
Отварање понуда је јавно, дана 24.10.2013. год. у 12,00 часова у просторијама
Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“, ул. М. Глишића бр. 2, Ваљево.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од десет дана од дана отварања
понуда.
Лице за контакт: Горан Радовановић, дипл. правник, тел. 014 35 22 689

в.д. директора Завода
___________________
Немања Радојичић

