
 

На основу члана 7. став 1. тачка 16) и став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка набавке радова 

број: 322/2018  од 19. јуна 2018. годинe, а у вези са Закључком Владе 05 број: 633-

13056/2017 од 11. јануара 2018. године, чл. 3 и 5. Закона о гробљима и гробовима бораца 

у иностранству („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/73 и 29/76), чланом 71. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), као и Правилником 

о начину уређења и одржавања гробаља и гробова бораца у иностранству, прикупљања 

понуда и вођења евиденција („Службени лист СФРЈ“, број 56/77), а сходном применом 

одредаба Директиве о набавкама у дипломатско-конзуларним представништвима 

Републике Србије бр. 716/ГС од 20.05.2013. године и Упутства о спровођењу набавки у 

дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије бр. 716-2/ГС од 

03.07.2013. године, Амбасада Републике Србије у Републици Бугарској 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Назив наручиоца: Амбасада Републике Србије у Републици Бугарској  

 

Адреса наручиоца: Велико Трново 3, 1504  Софија, Бугарска 

 

Интернет страница наручиоца: www.sofia.mfa.gov.rs 

 

Врста поступка набавке: Поступак набавке радова се спроводи у складу са Одлуком о 

покретању поступка набавке радова број 322/2018 од 19. јуна 2018. године, сходном 

применом одредаба Директиве о набавкама у дипломатско-конзуларним 

представништвима Републике Србије бр. 716/ГС од 20.05.2013. године и Упутства о 

спровођењу набавки у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије 

бр. 716-2/ГС од 03.07.2013. године. 

Поступак набавке спроводи се у циљу закључења уговора. 

 

Врста предмета набавке: Извођење радова. 

 

Опис предмета набавке: Предмет набавке je извођење радова на санацији и 

рестаурацији комплекса Српско војничко гробље 1912-1919, гробљанска парцела број 68 

на Централном гробљу у Софији, кварт Орландовци, Република Бугарска, ближе 

описаних у Конкурсној документацији – Књига II, и Пројекту санације и рестаурације 

комплекса Српско војничко гробље 1912-1919.  

Предметна набавка није обликована у партије. 

 

Услови за учествовање у поступку: 

Право на учешће у поступку предметне набавке има Понуђач који испуњава обавезне и 

додатне услове одређене у Конкурсној документацији, у одељку „II УСЛОВИ ЗА 
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УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“. 

 

1. Критеријум за избор најповољније понуде:  

    Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 

избор најповољније понуде и доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 

понуда са истом понуђеном ценом: 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио ДУЖИ  ГАРАНТНИ РОК. 

 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора (две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену 

и исту дужину гарантног рока, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и гарантни рок исте дужине. 

Извлачење путем жреба, Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку наручилац ће доставити записник о извлачењу путем 

жреба.  

 

Начин преузимања конкурсне документације:  

На интернет страници Наручиоца: www.sofia.mfa.gov.rs. Конкурсна документација се 

налази у прилогу Позива за подношење понуда.  

 

Понуђач има право да изврши увид у Пројекат санације и рестаурације Српског војничког 

гробља 1912-1919. у Софији,  као и да обиђе предметну локацију, под условима и на начин 

који одређује Наручилац. 

 

Подношење понуде:  

Понуђачи морају поднети понуду за целокупну набавку, понуда са варијантама није 

дозвољена. 

 

Понуда се припрема и доставља према упутству из Конкурсне документације, датом у 

одељку под називом „VI Упутство понуђачима како да сачине понуду“.  

 

Понуда се доставља на адресу: Амбасада Републике Србије у Републици Бугарској, 

адреса: Велико Трново 3, 1504 Софија, Република Бугарска, са назнаком: „Понуда за 

набавку радова на санацији и рестаурацији комплекса Српско војничко гробље 1912-

1919. у Софији; поступак набавке која се спроводи на основу Одлуке о покретању 

поступка набавке радова број 322/2018 од 19. јуна 2018. године; НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуђач понуду подноси непосредно или поштом у затвореној коверти или кутији, 
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затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. На полеђини коверте или кутије навести пословно име, адресу, телефон, 

е–mail адресу и име одговорног лица. 

 

Понуде се достављају у року од 15 дана од дана објављивања Позива за подношење 

понуда на интернет станици Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране Наручиоца до 17. јула 2018. године до 16:00 часова, без обзира на 

начин на који је поднета. Све неблаговремено поднете понуде, Комисија за набавку 

радова ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са 

назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 

Као доказ о вредности радова који су предмет набавке, Понуђач, у склопу своје понуде, 

доставља попуњен, печатиран и потписан Образац понуде са структуром цене (Образац 

1) са пратећим доказима.  

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду. 

 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем или група понуђача:  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде са 

структуром цене (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив и седиште 

подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 

не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

 

Уколико уговор о набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач биће наведен у уговору о набавци. 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у Конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење 

набавке, а који обавезно садржи следеће податке:  
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 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

 Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и дати 

средство финансијског обезбеђења; 

 Податке о рачуну на који ће бити вршено плаћање. 

 

 

Место, време и начин отварања понуда:  

Амбасада Републике Србије у Републици Бугарској, Велико Трново 3, Софија, дана 18. 

јула 2018. године у 14:00 часова, у присуству чланова Комисије за набавку радова и 

Понуђача.  

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:  

 

Поступку отварања понуда могу присуствовати само овлашћени представници Понуђача. 

Представници Понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су 

да Комисији за набавку радова поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања 

понуда.  

 

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 

10 (десет) дана од дана отварања понуда. 

 

Рок за закључење уговора:  

10 (десет) дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде.  

 

Контакт:  

Особа за контакт је Славица Панић, први саветник у Амбасади.  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Амбасада Републике Србије у 

Републици Бугарској, Ул. Велико Трново 3, Софија, Република Бугарска, односно  путем 

електронске поште: office.sofia@emb-serbia.com тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре 

истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима Конкурсне документације, одговор објавити на својој интернет 

страници.  

 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев 

за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, набавка по 

Одлуци број 322/2018 од 19. јуна 2018. године”. 
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