ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Историјски музеј Србије – Установа културе од националног значаја

Адреса наручиоца:

Трг Николе Пашића 11

Интернет страница наручиоца:

istorijskimuzej@imus.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Oсигурање остале имовине – основни и допунски ризици
канцеларијскa опремa, рачунарска опрема, опремa за комуникацију, електр. и фотографска опрема, опрема за културу, опрема за домаћинство и угоститељство, компјутерски
софтвер, књижевна и уметничка дела (књиге у библиотеци), музејска грађа, покретна техника, архивске, библиотечке и остале грађе, пренос готовог новца (1.000.000,00 динара на
релацији Београд-Београд)
- имовине (од пожара и других опасности – основни и допунски ризици)
Конак кнеза Милоша у Топчидеру, око 1000 м2
Ђуре Јакшића 9, ½ IV спрата и V спрат, око 308 м2
Услуге осигурања моторних возила (обавезно осигурање)
возило марке Iveco Daily, рег. број BG 236 LL
(регистрација истиче 29.06.2015.)
возило марке Fiat Doblo Panorama, рег. број BG 550 ŠE
(регистрација истиче 29.12.2015.)
Услуге осигурања од незгоде (осигурање запослених - 34)
Услуге осигурања музејске, архивске, библиотечке и остале грађе у транспорту и приликом излагања
Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000 – услуге осигурања

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Предметна набавка није обликована по партијама.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
Предметна набавка није резервисана за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
Спровођење предметне набавке није предвиђено у поступку са преговарањем.

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
Предметна набавка се не закључује оквирним споразумом.

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
У предметној набавци није предвиђена могућност подношења електронске понуде, примене
електронске лицитације или система динамичне набавке

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
Предметна набавка није предвиђена као динамична набавка.

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најниже понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
На Порталу Управе за јавне набавке
На интернет страници Историјског музеја Србије - www.imus.org.rs
Непосредно (лично) - на адреси наручиоца: Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11
(канцеларија Писарнице/Архиве у периоду од 10.00-14.00 часова)

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
• Министарство финансија Републике Србије, Кнеза Милоша бр. 20, Београд, http://www.mfin.gov.rs
• Пореска управа Републике Србије, Саве Машковића бр. 3-5, Београд,
http://www.poreskauprava.gov.rs
• Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина бр.
22-26, Београд, http://www.merz.gov.rs
• Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Немањина
бр. 22-26, Београд, http://www.minrzs.gov.rs
• Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, Београд, http://www.apr.gov.rs 9.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Историјски
музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11.
Рок за подношење понуда: 8. април 2015. одине до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварaње понуда обавиће се комисијски дана 8. априла 2015. године са почетком у 12,15 часова у
просторијама Наручиоца у Београду, Трг Николе Пашића 11, канцеларија број 18.
Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене од стране наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају комисији
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда изврши увид у
податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, као и да изнесе све
евентуалне примедбе на поступак отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Доношење одлуке о избору најповољније понуде – у року до 10 дана од дана отварања
понуда.

Лице за контакт:

Наташа Милићевић
е-маил адреса: natasa.milicevic@imus.org.rs

Остале информације:
/

