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                              Република Србија 

        Амбасада Републике Србије у Лондону 

      28 Belgrave Square, SW1X 8QB, London, UK 

                      

 Број: 140-4/2022 

Датум: 07.04.2022. године 

                                            
 

 

          На основу члана 15. Упутства о планирању и поступку набавки добара, услуга и 

радова у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије: 2712-2/16 од 

02.08.2021. године,  Амбасада  РС у Лондону, упућује: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

                                             У поступку набавке велике вредности 

 

1) Назив и опис предмета набавке:  

Извођење радова на адаптацији  простора на адреси 7 Dering Street, London W1S 1AE 

United Kingdom. Предмет набавке је ближе одређен конкурсном документацијом.  

             На основу Одлуке о покретању поступка набавке мале вредности за набавку услуга број:     

             140/2022. од 04.03.2022.године, Извођење радова на адаптацији  простора на адреси  

             7 Dering Street, London W1S 1AE United Kingdom. Амбасада Републике Србије у Лондону,                

             Вас позива да поднесете своју писану понуду, понуда мора бити у целини припремљена у  

             складу са конкурсном документацијом за набавку радова.  

 

 

2) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Одлука о додели уговора о набавци услуга, донеће се применом критеријума најниже 

понуђене цене, по претходно испуњеним свим захтевима и обавезним условима наручиоца 

наведеним у конкурсној документацији. 

 

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. 

 

             Уговор са изабраним понуђачем биће закључен у року од три дана од дана доношења одлуке   

             о додели уговора. 

 

 

 



3) Начин преузимања конкурсне документације: 
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 

Лондону, на адреси 28 Belgrave Square, London, SW1X 8QB, United Kingdom од дана 

објављивања позива за подношење понуда, или се иста може преузети са интернет стране 

Амбасаде Републике Србије у Лондону www.london.mfa.gov.rs  

 

4) Начин подношења понуде: 
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 28. априла 2022. године до 

12.00. часова. 

             Понуђач подноси понуду у затвореној коверти лично или поштом на адресу 

наручиоца: 

Амбасаде Републике Србије у Лондону, 28 Belgrave Square, London, SW1X 8QB, United 

Kingdom.  

 

             На омоту назначити предмет набавке  - Понуда за набавку – „Извођење радова на 

адаптацији  простора на адреси 7 Dering Street, London W1S 1AE United Kingdom. “   број-

140-4/2022. 

 

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

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. 

 

 

 

5) Место, време и начин отварања понуда: 
6) Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно данa 

28.04.2022. године са почетком у 13.00. часова, у просторијама амбасаде Републике Србије 

у у Лондону, 28 Belgrave Square, London, SW1X 8QB, United Kingdom.  

 

 

7) Лице за контакт: 

 
Контакт особа у Амбасади РС у Лондону је Стана Вучковић телефон 0207 235 9049 мејл: 

accountant.london@mfa.rs  

 

 

http://www.london.mfa.gov.rs/
mailto:accountant.london@mfa.rs

