Број: 35/4-5/2016
Датум: 15.12. 2016. год.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА БР. 35/4/2016
На основу члана 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/ 12, 14/15
и 68/15), спроводи се поступак јавне набавке мале вредности – услуга физичког обезбеђења , од стране
више наручилаца
Назив наручиoца:
Историјски музеј Србије, Београд, Трг Николе Пашића 11
Установа културе
istorijskimuzej@imus.org.rs
На основу Овлашћења, која су дата од стране Наручилаца:. Институт за српски језик САНУ, бр.122 од
12.12.2016 год., и Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ , бр.155/1 од 12.12.2016 год., а која су
садржана у оквиру Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности од стране више
наручилаца - набавка услуга физичко-техничког обезбеђења , бр. 35/4-1/2016 од 12.12.2016 год., поступак
јавне набавке мале вредности бр.35/4/2016, спроводи Наручилац – Историјски музеј Србије.
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 је пружање услуга физичко-техничког обезбеђења имовине и лица .
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
Наручилаца и имајући у виду да већину имовине Наручилаца чине добра изузетне научне и културне
вредности .
Критеријум за оцену понуде је економски најповољнија 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
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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 физичко-техничког обезбеђења, ЈН бр. 35/4//2016. –
не отварати”.
Рок за подношење понуда је 23.12.2016 до 15.00 часова.
Благовременом понудом се сматра понуда пристигла на писарницу Историјског музеја Србије у року за
подношење понуда. Неблаговремене понуде биће неотворене враћене понуђачима.
Место, време и начин отварања понуда
Отварање пристиглих понуда ће се обавити 23.12.2016. године у 15.15 сати. у просторијама
наручиоца Историјског музеја Србије, Трг Николе Пашића 11, Београд.
Комисија ће након отварања понуда, извршити преглед и сачинити Запиник о отварању понуда.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, уз
овлашћење, потписано и оверено од стране понуђача, које се предаје у оригиналу председнику Комисије
за јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда.
Рок за доношење одлуке
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније до 03.01.2017. године.

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