
Број: 35/2-5/2016 
 
Датум: 29.11.2016 год.  
 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА број 35/2/2016 
 
 

Назив наручиоца: Историјски музеј Србије 
 
Адреса наручиоца: Београд, Трг Николе Пашића 11 
 
Интернет страница наручиоца: : istorijskimuzej@imus.org.rs 
 
Врста наручиоца:Установа културе 
 
Врста поступка јавне набавке: На основу члана 39.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС  
 
број 124/12 и 68/15) - Јавна набавка мале вредности 
 
Врста предмета: услуге  
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
 
Предмет јавне набавке мале вредности број 35/2/2016, су  услуге физичко-техничког обезбеђења  имовине 
и људи  за следеће објекте:  

1) Конак кнеза Милоша у Топчидеру, Београд - Раковица, улица Патријарха Павла бб;  
1 (један)  извршилац у смени, током 24 часа, 365 дана, од дана потписивања уговора 

2) Галерија на Тргу Николе Пашића 11,Београд, 2 (два) извршиоца, од 12-20 часова, 6 дана у недељи 
( понедељком галерија не ради), од дана потписивања уговора до 31.03.2017 год.,  

И по потреби пружање услуга појачаног и ванредног обезбеђења 
 
Назив и ознака из општег речника набавки:79710000 – услуге обезбеђења 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
 
Критеријуми, елементи критеријума  и конкурсна документација су формирани  у складу са делатношћу 
Наручиоца и имајући у виду да већину имовине Наручиоца чине културна добра. 
Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената критеријума и 
пондера одређених за те елементе критеријума: 

1. Понуђена цена - 80 пондера 

2. Полиса осигурања од одговорности по штетном догађају за неограничени број штетних догађаја –
20 пондера 
Максималан број пондера је 100. 



 
  

Уколико две или више понуда имају једнаки број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача која има више пондера по основну елемента критеријума „Понуђена цена“, а у случају истог 
броја пондера и по овом елементу критеријума, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који да дужи рок плаћања. 
 
 
Начин преузимања конкурсне документације 
 
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца -  
istorijskimuzej@imus.org.rs   
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:                                       
 
Понуђач понуду подноси  непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини 
коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
Понуду доставити на адресу:   
Историјски музеј Србије, Београд,Трг Николе Пашића 11,  
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуга, ЈН бр. 35/2/2016. – не отварати”. 
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не 
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се 
видно не оштете листови или печат. 
                                                      
 Рок за подношење понуда је 8 (осам)  дана, од дана објавлјивања позива на Порталу Јавних набавки.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.12.2016 дo 12.00  
часова.  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема.  

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се 
понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Место, време и начин отварања понуда 
 
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда, спровешће се , одмах по истеку рока за подношење 
понуда  08.12.2016. године у 12.15 сати. у просторијама наручиоца у Београду, Трг Николе Пашића 11. 

Комисија ће након отварања понуда, извршити преглед и сачинити Запиник о отварању понуда.  

 



Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 
 
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само 
овлашћени предтавници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 
Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда.  Достављено 
пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат понуђача. 
 
 
Рок за доношење одлуке 
 
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 10 (десет) дана од дана отварања 
понуда, односно најкасније до 18.12.2016. године.  

Наручилац задржава право да одустане од избора по овом позиву уколико установи да ниједна понуда не 
одговара захтевима из конкурсне документације и/или набавка ове услуге не буде могућа због 
објективних промењених околности које не зависе од воље Наручиоца, односно из било ког другог 
оправданог разлога. 

 
Контакт 
 
Бојана Ристић Премовић, e mail: bojanaristicpremovic@gmail.com 

 
 
 
 
 
 


