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ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД 
Улица Таковска 8, Београд 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за набавку  РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 

поступку набавке мале вредности бр. 02/2015  

 

 Назив наручиоца: Дечји културни центар Београд  

 Адреса:Београд, Таковска 8 

 web: www.dkcb.rs 

 Врста наручиоца: Установа 

 Врста поступка јавне набавке: набавка мале вредности 

 Природа и обим радова: Радови на текућем одржавању зграде 

 Назив и ознаке из општег речника набавки 45000000-7-Грађевински радови:  

45442100-8 – Бојадерски радови; 
44621112-7 - Делови радијатора за централно грејање; 
45421160-3 -  Браварски радови-45421131-1 – уградња врата 
45432100-5 - Радови на постављању подова и подних облога; 
45324000-4 – Постављање гипсаних плоча. 

 

 Предмет набавке није обликован у партијe. 

 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки 

(www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца www.dkcb.rs 
 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на протокол наручиоца најкасније до 

понедељка 24.08.2015. године до 10:00 часова,  

 Понуде се подносе непосредно (лично у канцеларију 202 у периоду од 8:00 до 15:30) или 

путем поште, на адресу наручиоца: Дечји културни центар Београд, Београд, Таковска 8, 

с тим што ће понуђач на коверти назначити следеће „Понуда за јавну набавку радова на 

текућем одржавању зграде ЈН 02/2015 –   НЕ ОТВАРАТИ“. 

 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте 

наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број 

телефона особе за контакт. 

http://www.dkcb.rs/


 Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у 

10:00 часова, односно 24.08.2015. године у 10:30 часова у присуству понуђача, 

просторијама Дечјег културног центра Београд, Београд, Таковска 8. 

 Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе оверено 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Евентуална питања или захтеви 
за разјашњење конкурсне документације могу се доставити у писаном облику на адресу 
наручиоца, најкасније до 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

 Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда. 

 Додатне информације у вези са овим позивом за подношење понуда могу се добити сваког 
радног дана од 09:00 до 16:00 часова на телефон 011/32 42 011, лице за контакт Милош 
Бајић. 


