
    ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
 СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
          К Р А Љ Е В О 
      Установа културе 
   од националног значаја 
Краљево, Цара Лазара бр. 24 
             Број: 1121/3 
          06.08.2015. год. 
                  врм 
 
На основу члана 36. став. 1. тачка 1), Закона о јавним набавкама („Службени гласник СР“, бр 
124/12)  
 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО 
36000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24 

 
упућује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку 
радова бр. 06(1.3.6)/2015 – Завршни радови на санацији и текућем одржавању на згради 

Завода за заштиту споменика културе – „Швапчића кући“ у Краљеву 
 

           
Наручилац:  
Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24 позива 
потенцијалне понуђаче, да припреме своје понуде у складу са Законом и Конкурсном 
документацијом бр. 1121/2 од 06.08.2015. године, коју достављамо у прилогу.  
 
Предмет јавне набавке су радови: Завршни радови на санацији и текућем одржавању на 
згради Завода за заштиту споменика културе – „Швапчића кући“ у Краљеву.   
 
Назив и ознака из општег речника набавки: Радови на изградњи историјских споменика или 
спомен-кућа – 45212314. 
 
Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују 
јавне набавке.  
 
Разлог за примену преговарачког поступка и основ из Закона: У претходно неуспешно 
спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова редни број ЈН 06 (1.3.6)/2015 – 
Завршни радови на санацији и текућем одржавању на згради Завода за заштиту споменика 
културе – „Швапчића кући“ у Краљеву, партија 1, партија 2, партија 3, у року одређеном за 
достављање понуда, односно до 24.07.2015. године до 12,00 сати, није добијена ни једна 
понуда. Како нису били испуњени услови за доделу уговора Наручилац је дана 24.07.2015. 
донео Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке бр. ЈН 06 (1.3.6)/2015, бр. Одлуке 
1063/3. Након коначности Одлуке о обустави отвореног поступка предметне набавке, у складу 
са чланом 36. став 1. тачка 1) ЗЈН, Наручилац доноси одлуку о покретању преговарачког 
поступка без објављивањем позива за подношење понуда. Сходно члану 36. став 1. тачка 1) 



ЗЈН Наручилац не објављује јавни позив за предметну набавку на порталу Управе за јавне 
набавке. 
 
Јавна набавка је опредељена по партијама: 
 
Партија 1 – Конзерваторско-рестаураторски радови на санацији и ојачању објекта од 
последица земљотреса; ОРН: Радови на изградњи историјских споменика или спомен-кућа – 
45212314.  
 
Партија 2 – Радови према Главном пројекту инвестиционог одржавања, громобранских 
инсталација, термичких потрошача и прикључних места за објекат Завода за заштиту 
споменика културе у Краљеву – II фаза; ОРН: радови на постављању електричних инсталација 
и електро-монтажни радови – 45311000. 
 
Партија 3 – Набавка и уградња клима опреме за климатизацију зграде Завода за заштиту 
споменика културе Краљево – II фаза; ОРН: уређаји за климатизацију: 39717200; радови на 
инсталацији климатизације: 45331220. 
 
Наручилац позива следеће потенцијалне понуђаче да припреме и доставе своје понуде за јавну 
набавку радова бр. 06(1.3.6)/2015 – Завршни радови на санацији и текућем одржавању на 
згради Завода за заштиту споменика културе – „Швапчића кући“ у Краљеву и то: 
 
1. „ДМД КРОВ“ д.о.о., из Новог Пазара, ул. Авноја Ј/17, да достави своју понуду за партију 1 
– Конзерваторско-рестаураторски радови на санацији и ојачању објекта од последица 
земљотреса. 
  
2. PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I IZVODJENJE ELEKTRO-ENERGETSKIH  
RADOVA „LUKS ELEKTRO“ d.o.o. , из Уба, ул. 28. Фебруара бр. 2, да достави своју понуду 
за партију 2 – Радови према Главном пројекту инвестиционог одржавања, громобранских 
инсталација, термичких потрошача и прикључних места за објекат Завода за заштиту 
споменика културе у Краљеву – II фаза. 
 
3. “STEELSOFT” PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE d.o.o. , 
Београд-Земун, ул. Аутопут за Нови Сад бр. 71, да достави своју понуду за партију 3 – 
Набавка и уградња клима опреме за климатизацију зграде Завода за заштиту споменика 
културе Краљево – II фаза. 
 
Рок и начин подношења понуда: 
Документација се доставља у запечаћеним ковертама уз назнаку: "Понуда за јавну набавку у 
преговарачком поступку ЈНПП 06 (1.3.6)/2015 - не отварати", на адресу: Завод за заштиту 
споменика културе Краљево, 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24, до 21.08.2015. године до 
11,00 сати. На коверти навести тачан назив и адресу понуђача, број факса, адресу електронске 
поште, особу за контакт и партију за коју подноси понуда. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.  
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је Законом одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који 



део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење 
понуда, понуђач не може да повуче, нити мења своју понуду. 
 
Време и место отварања понуда:  
Јавно отварање понуда одржаће се 21.08.2015. године у 11,15 сати, на адреси Наручиоца, 
Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24. 
Поступак преговарања одржаће се у просторијама Завода у Краљеву, одвојено са сваким 
понуђачем дана 21.08.2015. године, са почетком у 13,00 сати. Поступак преговарања обавиће 
Комисија за јавну набавку. Пре почетка поступка јавног отварања понуда и преговарања 
представници понуђача дужни су да Наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих 
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда односно преговарања. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.   
 
Предмет преговарања биће: понуђена цена.  
 
Рок у којем ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора:  
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена према Закону о јавним набавкама члан. 
105., Наручилац ће донети у року 10 дана од дана јавног отварања понуда.  
 
Лице за контакт:  
Рајко Чубрић, дипл. инж. арх.  e-mail: zzzskv@gmail.com, факс: 036/321-025 
Војкан Милутиновић, дипл. археолог, e-mail: zzzskv@gmail.com, факс: 036/321-025 


