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
Kонзерваторски радови на спомен костурници на Мачковом камену
Наручилац: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ из Ваљева, ул. Милована
Глишића бр. 2; www.vaza.co.rs
Врста поступка: отворени поступак
Редни број јавне набаке: Р7/2013
Предмет јавне набаке: Kонзерваторски радови на спомен костурници на Мачковом
камену, ознака из општег речника набавки: 45262000 посебни грађевински занатски
радови, изузев радова на крову.
Спомен костурница на Мачковом камену је изграђена 1930. године у селу Црнча на
планини Јагодњи у Општини Љубовија. Споменик је културе од изузетног значаја за
Републику Србију. Налази се на заравњеном платоу 500 метара од главног пута. Габарита
у основи 6.20х6.20 м, висине 8.0 м. Озидана је каменим блоковима у форми мале капеле са
крстом на врху. Планирани су конзерваторско-рестаураторски радови на заштити овог
вредног споменика од дејства атмосферских падавина, дејства влаге, замени дотрајалих
малтерских спојница, чишћењу камених блокова, њиховој консолидацији и заштити.
Предвиђени су радови на обнови ограде око Спомен костурнице, обнови прилазне капије
и ограде, постављање расвете и јарбола и реконструкцији шанчева у околном терену.
Планирана је и обнова спомен чесме у непосредној близини спомен костурнице.
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
дужи 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 – Kонзерваторски радови на спомен костурници на Мачковом камену, ЈН
бр. Р7/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
30.10.2013. год. до 11,00 часова.
Отварање понуда је јавно, дана 30.10.2013. 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 уз приложено пуномоћје за учествовање у поступку.
Одлука о додели уговора биће донета у року од петнаест дана од дана отварања
понуда.
Лице за контакт: Горан Радовановић, дипл. правник, тел. 014 35 22 689

