АМБАСАДА РЕПУБЛИКE СРБИЈЕ
Mostecká 15, 11800 Praha 1
Праг
Чешка Република
Број: 756-3/2018
Датум: 06.10.2018. године
На основу Директиве о набавкама у дипломатско – конзуларним представништвима РС,
бр.716/ГС од 20.05.2013, године, Упутства о спровођењу набавки у ДКП РС у
иностранству бр.716-2/ГС од 03.07.2013. године и Одлуке о покретању поступка набавке
број 756/2018 од 04.10.2018. године, Амбасада Републике Србије у Прагу упућује
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Предмет набавке:
Предмет набавке су грађевински радови на реконструкцији унутрашње фасаде на објекту
Амбасаде Републике Србије у Прагу - II фаза, са клаузулом „кључ у руке“
Предмет набавке је ближе одређен конкурсном документацијом и пројектима – технички
задатак
Опис предмета набавке:
На основу Одлуке о покретању поступка доделе уговора број: 756/2018 од 04.10.2018.
године, за набавку грађевинских радова на реконструкцији унутрашње фасаде на објекту
Амбасаде Републике Србије у Прагу - II фаза, са клаузулом „кључ у руке“, Амбасада
Републике Србије у Прагу Вас позива да поднесете своју писану понуду, у складу са
конкурсном документацијом.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом.
Оријентациони обим радова:
- целокупну обнову унутрашње облоге – фасаде, објекта који је од историјског
значаја „Коуњицка палата, бр. 277“ на адреси Мостецка 15, Праг 1 - Мала Страна
који поред наведеног представља непокретни културни споменик заведен у
евиденцији МК ЧР под бр. 39292/1-718;
- саставни део радова су рестаураторски радови - малтер и штукатура, испуњавање
прозорских отвора, дворишна врата, вајарски украси, метални и камени елементи
фасаде, статичка заштита вертикалне конструкције и решење проблема санације
влажности зида;

-

радови ће се вршити на основу грађевинске дозволе издате од стране Одељења
за изградњу градске четврти Праг 1, под евиден. бројем S
UMCP1/072977/2015/Vys-Am-3/277 од дана 1.7.2015,
радове треба вршити на основу документације за спровођење радова и
грађевинског листа израђених од стране Генералног пројектанта, компаније ТаК
Архитектс (TaK Architects). У прилогу овог позива налазе се основни подаци у
виду Целокупног техничког извештаја документације за грађевинску дозволу и
поједностављене графичке информације.

Конкурсна документација неопходна за давање писане понуде може се преузети сваког
радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова у згради Амбасаде Републике Србије у
Прагу, на адреси Мостецка 15, 11800 Праг, од дана објављивања позива за подношење
понуда, или се може преузети са интернет стране Амбасаде Републике Србије у Прагу
www.prague.mfa.gov.rs
Све информације на тел: +420 257 532 075

Рок место, време, и начин подношења понуде:
Понуда се сматра благовременом, ако је наручиоцу поднета до 17. октобра 2018. године
до 11 часова.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти лично или поштом на адресу наручиоца:
Амбасада Републике у Прагу, Мостецка 15, 11800 Праг.
На омоту назначити предмет набавке - Понуда за набавку – „Извођење грађевинских
радова на реконструкцији унутрашње фасаде на објекту Амбасаде Републике Србије у
Прагу - II фаза, са клаузулом „кључ у руке“ редни број 1/2018“.
Коверат или кутија са понудом мора на предњој страни имати ознаку: „ПОНУДУ НЕ
ОТВАРАТИ“, а на полеђини пун назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу у
прописаном року, без обзира на начин доставе исте. Све неблаговремено поднете понуде
Комисија за набавку наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о набавци добара донеће се применом критеријума најниже
понуђене цене, по претходно испуњеним свим захтевима и обавезним условима
наручиоца наведеним у конкурсној документацији.
Евалуација свих понуда ће се одржати у Амбасади Републике Србије у Прагу.
Наручилац може након отварања и рангирања понуда да спроведе поступак преговарања
са понуђачима који су испунили услове, а све у циљу одабира најбољег и најпоузданијег
извођача радова.
У првом кругу ће бити изабрана највише четири кандидата са којима ће потом Амбасада
(Комисија) лично да преговара и од којих ће изабрати крајњег извођача радова за
тражену набавку. Предмет преговарања ће бити цена, рокови извођења радова, као и

рокови прибављања неопходних дозвола за почетак радова, дискусија везано за пројекат
и слично.
Одлука о избору добављача је искључиво одлука Амбасаде Републике Србије у Прагу и
Министарства спољних послове Републике Србије у Београду. Одлука се не може
опозвати.
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно данa 17.
октобра 2018. године са почетком у 11 часова, у просторијама Амбасаде Републике
Србије у Прагу на адреси: Мостецка 15, 11800 Праг.
Комисија наручиоца ће у року од пет дана од дана отварања понуда и окончаног
евентуалног поступка преговарања, израдити извештај о стручној оцени понуда.
Комисија ће у року од пет дана од дана отварања понуда, сачинити предлог одлуке о
додели уговора.
Рок за закључење уговора:
Уговор са изабраним понуђачем биће закључен у року од 10 дана од дана доношења
одлуке о додели уговора.
Контакт особа:
Контакт особа у Амбасади РС у Прагу је Саша Петровић, телефон: +420 773 204 265
мејл: sasa.petrovic@mfa.rs

