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Република Србија 
ДОМ  ЗА  СМЕШТАЈ  ОДРАСЛИХ  ЛИЦА    КУЛИНА 
ПИБ:  100313224 ,      МАТИЧНИ  БРОЈ:  07106815 
18214   КУЛИНА,     ПАК:  680901 
ТЕЛ.:  018 / 613-822,   018 / 613-856,     ФАКС: 018 / 613-816 

www.кulina.org.rs     domkulina@gmail.com 

 

         
Број:     02 – 1504 /3 

Датум:  14.05.2019.  године. 

             На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама,  Одлуке Управног одбора Дома 

број број 02-869/4 од 27.03.2019. године и одлуке Директора број : 02-1504 од 14.05.2019. године . 

 

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА  НАБАВКУ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА 

РАДОВА НА ДОГРАДЊИ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ДОМА У КУЛИНИ   

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Дом за смештај одраслих лица Кулина 

Адреса: 18214 Кулина 

Интернет страница: domkulina@gmail.com 

2. Врста поступка набавке 

Предметна набавка се спроводи у складу са одредбама члана 39. став 2. Закона о јавним 

набавкама 

3. Предмет набавке 

Предмет    набавке  ј е  услуга – стручни надзор радова на доградњи система техничке заштите Дома у 

Кулини (ОРН 71247000 Надзор грађевинских радова) потребе  Дома у Кулини.  

4. Контакт (лице или служба) 

Лице за контакт:Драган Милетић, дипл.правник 

Е - mail адреса : d o m k u l i n a @ g m a i l . c o m  

Понуда треба да садржи писмену понуду за набавку услуге – стручни надзор доградњи 

система техничке заштите Дома у Кулини. 

 

              Право учешћа у поступку набавке имају сва правна лица која испуњавају услове из 

Закона о планирању и доградњи; Закона о приватноим обезбеђењу и Правилником о начину и 

поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта. 

Уговорене вредности 3.689.254,00 динара без ПДВ – а.  

Уговорени рок за радове је 20 радних дана. 

Понуђач је дужан да уради стручни надзор радова, у складу са :  
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Законом о планирању и доградњи 

- Правилником о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта 

- овим Позивом. 
Понуђач мора да има минимум следелће кадровке карактеристике 

 инжињера са лиценцом  453 

 лиценце ЛТ2 (за пројектовање и надзор над извођењем система техничке 

заштите)   

Понуђене услуге морају бити пружене у складу са стандардима и прописима важећим на 

територији Републике Србије. 

Понуђач (фирма и седиште): 

_____________________ ________________________________________________________ 

Адреса, тел. и овлашћено лице:  

_______________________________________________________________________________ 

Мат.бр._________________, ПИБ_______________, ж.р.____________________________ 

Е- маил ___________________ 

Вредност услуге ____________ без ПДВ-а, вредност услуге ______________ са ПДВ-ом. 

Рок плаћања је до 45 дана по пружању услуге,   од   дана испоруке и  пријема регистороване 

фактуре,   на   основу   документа   који испоставља понуђач, а којим је потврђена пружање 

услуге и регистрација фактуре.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА 

Понуђач изјављује да у свему испуњава законске услове за пружање услуге   и  обавезује да је  

пружи у свему према важећим законским прописима и сноси сву одговорност  за  добро 

извршење уговорене обавезе. 

Датум:_______________год.                                                        За Понуђача 

М.П.                                                                                          

______________________           

 

У складу са чланом 26.Закона, ____________________________________________________ 

(Назив понуђача)   даје: 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

набавке: услуге – стручни надзор радова   доградњи система техничке заштите Дома у Кулини 

- поднео независно,без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум:                                   М.П.                           Потпис понуђача 
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* Понуђач је у обавези да дате изјаве попуни, потпише и овери печатом. 

 

 

Приликом извршења услуге понуђач је у обавези да достави Наручиоцу све податке 

потребне за уредан пријем услуге и сл.).  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријум најниже цене.  

Понуде са назнаком '' Понуда за – стручни надзор радова на доградњи система техничке заштите Дома у 

Кулини '' доставити до 16.05..2019. године   до 13.30 часова, када ће бити извршено отварање понуда, у 

затвореном или отвореном облику на адресу: '' '' Дом за смештај одраслих лица Кулина'', 18214 Кулина, 

или на факс 018/613-816 или на е-маил domkulina@gmail.com    

 Одлука о избору понуђача ће бити донета у року не дужем од 3 дана. 

Уз понуду обавезно доставити контак телефоне и е-маил. 

Телефон за контакт и ближе информације: 018/613-822. Лице за контакт: Дипл.правник Драган 

Милетић.  

        Службеник за јавне набавке  

       

     ___________________________ 

 Драган Милетић 


