ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Историјски музеј Србије

Адреса наручиоца:

Трг Николе Пашића 11

Интернет страница наручиоца:

www.imus.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:

Предмет јавне набавке бр. 38/1/2014 је пружање услуге физичког наоружаног обезбеђења
Назив и ознака из општег речника набавке:
79710000 - Услугa обезбеђења

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:
Не спроводи се резервисана јавна набавка.

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
Не спроводи се преговарачки поступак.

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

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 случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

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

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

економски најповољнија понуда

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Портал јавних набавки: ujn.gov.rs
Интернет страница наручиоца: www.imus.org.rs
Непосредно преузимањем на адреси Ђуре Јакшића бр. 9, IV спрат, Београд

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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у пореској управи Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је до 28. априла 2014. године до 12,00 часова, без обзира на начин доставе.
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. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани у целину и запећаћени (воском или на неки други начин), тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно
не оштете.
Понуду доставити на адресу: Историјски музеј Србије, Београд, Ђуре Јакшића 9, IV спрат, са назнаком: "Понуда за јавну
набавку - пружање услуга физичког наоружаног обезбеђења, ЈН БР 38/1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ!"
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Место, време и начин отварања понуда:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28. априла до 12,00 часова, без обзира на начин
доставе.
Отварање понуда је јавно и одржаће се у присуству чланова Комисије за предметну набавку, овлашћених представника понуђача и
заинтересованих лица.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворено у 12,15 часова дана 28. априла 2014. године у просторијама
Историјског музеја Србије, Београд, Ђуре Јакшића 9, , IV спрат у Секретаријату Музеја.
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 понуде.
Понуда 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. Наручилац ће по окончању поступка јавног отврања понуда,
вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремене поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

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

У поступку отварања понуда активно могу учествовати опономоћени представници
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији за јавне набавке предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуде.

Рок за доношење одлуке:

до 5 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Наташа Милићевић и Оливера Милићевић
електронска пошта: istorijski muzej@imus.org.rs

Остале информације:
Тражење додатних информација или појашњење са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:Ђуре
Јакшића 9, IV спрат и путем електронске поште на е-маил: olivera.milicevic@imus.org.rs, на
адресу или број факса на број 011/3287-242 тражити од наручиоца додатне информације
или објашњења у вези са припремањем понуде.

