
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Remzi Oğuz Arık Mahallesi Yazanlar Sokak No. 1 Çankaya
ANKARA, TURKEY
No. 01/2018
Date: 13.08.2018.

На основу Члана 7, став 1, тачке 16 Закона о јавним набавкама, Закључка Владе Р. Србије 05-
број: 390-7480/2018 од 02.08.2018. године, 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, Инструкције МСП/ГС бр. 385-4 од 
09.08.2018. године и Одлуке о покретању поступка набавке бр. 01/2018 од 13.08.2018. године, 
Амбасада Републике Србије у Анкари упућује

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Предмет набавке:
Предмет набавке су су услуге дизајна, монтаже и демонтаже штанда Републике Србије на 87. 
Међународном сајму у Измиру, Република Турска, са клаузулом „кључ у руке“.

             Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом. 

             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 Анкари, на 
адреси  Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Yazanlar Sokak No. 1, Çankaya, од дана објављивања позива за 
подношење понуда, или се иста може преузети са интернет стране Амбасаде Републике Србије у 
Анкари  http://www.ankara.mfa.gov.rs/

             Све информације на тел: +90-312-4260236

Рок место, време,  и начин подношења понуде: 

             Понуда се сматра благовременом, ако је наручиоцу поднета до 20. августа 2018. године до 
10:30 часова.

             Понуђач подноси понуду у затвореној коверти лично или поштом на адресу наручиоца:
Амбасада Републике Србије, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Yazanlar Sokak No. 1, Çankaya, 

ANKARA, TURKEY.

             На омоту назначити предмет набавке  - Понуда за набавку – „Услуге дизајна, монтаже и 
демонтаже штанда Републике Србије на 87. Међународном сајму у Измиру, Република Турска, са 
клаузулом „кључ у руке“, број 01/2018.

http://www.ankara.mfa.gov.rs


             Коверат или кутија са понудом мора на предњој страни имати ознаку: „ПОНУДА 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.

Отварање понуда комисијски (место и време):

             Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно данa 
20.08.2018. године са почетком у 11 часова, у просторијама амбасаде Републике Србије у Анкари 
на адреси: Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Yazanlar Sokak No. 1, Çankaya, ANKARA, TURKEY.

             Комисија наручиоца ће у року од два дана од дана отварања понуда израдити  извештај о 
стручној оцени понуда и сачинити предлог одлуке о додели уговора.

Рок за закључење уговора: 

             Уговор са изабраним понуђачем биће закључен у року од 3 дана од дана доношења одлуке 
о додели уговора.

Контакт особа: 

             Контакт особа у Амбасади РС у Анкари  је Зорица Божић, телефон: +905306107644. мејл: 
embserank@gmail.com

КОМИСИЈА
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