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Наручилац Амбасада РС  

Адреса Јазанлар Сокак бр. 1  

Место Анкара  

 

На основу  Директиве о набавкама у дипломатско-конзуларним представништвима РС, 

бр.716/ГС од 20.05.2013 год. и Упутства о спровођењу набавки У ДКП РС у иностранству 

бр.716-2/ГС од 03.07.2013 год,   Амбасада РС у Анкари  

 

O б ј а в љ у ј е 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕЊЕ ПОНУДЕ 

мале вредности 

 

 

Предмет  понуде:  Радови на замени котла на систему за грејање у објекту Амбасаде 

РС у Анкари уз прање радијатора, замену старих дотрајалих делова цеви и вентила 

за гас од бројила до котла, уградња новог димњака од нерђајућег челика у складу са 

прописима Башкент гаса а под редним бројем 01/21 у Плану набавки за 2021. годину  

 

Опис радова:  

 

- узимање потребних дозвола од Башкент гаса за радове 

- скидање старе инсталације – котла и пумпи и одношење истог са поседа 

амбасаде 

- сређивање просторије у којој ће бити нови котао према задатим 

спецификацијама Башкент гаса 

- уградња новог котла (2 комада) који ће се користити за грејање зграде амбасаде  

- уградња пратећих циркулационих пумпи 

- провера целокупне инсталације – цеви, радијатора, носача радијатора и свих 

вентила 

- скидање и прање радијатора 

- замена дотрајалих вентила 

- након завршених радова пуштање система у рад 

- рок трајања радова ограничава се на 60 дана.  

 

 

Рок и начин подношења понуде:  

 

Понуде да се доставе лично или поштом у затвореној коверти, у наведеном року,  

на адресу Амбасаде, у радном времену од 09,00 до 17,00 часова  

 

 

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:  

 

Најнижа цена и најкраћи рок окончања радова  

 

*Амбасада РС у Анкари задржава сва права по питању доношења Одлуке о избору 

најповољније понуде и она не може бити предмет спора и вођења поступка пред било 

којим правосудним органом земље пријема у складу са имунитетом и привилегијама 

које произилазе из Бечке конвенције о дипломатско конзуларним представништвима.  

 

 



Образац бр.3М -ОИМОП 

 2 

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):  

 

Понуде се подносе у року од 8 (осам) радних дана од дана објављивања на сајту 

Амбасаде, лично или путем поште у затвореној коверти, у радном времену од 09,00 до 

17,00 часова сваког радног дана од понедељка до петка.  

 

 

Отварање понуда узвршиће се комисијски (место, време):  

 

Отварање понуда вршиће Комисија Амбасаде без присуства представника достављача 

понуде 

 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора:  

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 3 (три) дана, од 05. до 07. јула 2021. године 

 

 

Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):  

 

Контакт особа за све информације је Драгана Мељников,  

контакт телефон: 0312 / 426 02 36,   0552 / 337 12 07,  

мејл: embserank@gmail.com  

 

 

Остале информације:  

 

За све додатне информације могуће је и лично информисање у радном времену  

од 09,00 до 17,00 у Амбасади РС у Анкари, Јазанлар сокак бр. 1  

 

 

 

 

 

            Амбасадор 

    м.п. 

 

        Зоран Марковић 
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