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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца Музеј Југославије, Београд 

Адреса наручиоца Београд, Ботићева 6 

Интернет страница наручиоца www.mij.rs 

Врста наручиоца Корисник буџетских средстава 

Врста поступка јавне набавке Јавна набавка мале вредности 

Опис предмета набавке, назив и ознака из 
општег речника набавке  

предмет јавне набавке мале вредности 
услуга – стручни надзор у току извођења 
радова адаптације термотехничких 
инсталација са пратећим 
електроенергетским инсталацијама и 
грађевинско-занатским радовима у  објекту 
Музеј „25. мај“, ЈНМВ бр. 07/2017 

Предмет јавне набавке је у општем речнику 

набавки означен:  Ознака из ОРН: 71300000–

техничке услуге 

Број партија, уколико се предмет набавке 
обликује у више партија 

Предмет се не обликује по партијама 

Критеријум за доделу уговора Критеријум за доделу уговора  је 
најнижа понуђена цена. 

Начин преузимања конкурсне документације, 
односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна 

Конкурсна документација је доступна и 
на интернет страници наручиоца  
www.mij.rs  и објављена је на Порталу 
јавних набавки. 

Адреса и интернет адреса 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. 

Адреса и интернет адреса 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 
www.mfin.gov.rs; Министарство 
пољопривреде и заштите животне 
средине www.mpzzs.gov.rs; Агенција за 
заштиту животне средине 
www.sepa.gov.rs; Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања www.minrzs.gov.rs. 

Начин подношења понуде и рок за подношење 
понуде 

Понуђач понуду подноси непосредно 
или путем поште у затвореној коверти 
или кутији, затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара, са назнаком - ,, јавне набавке 
мале вредности услуга – стручни надзор у 
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току извођења радова адаптације 
термотехничких инсталација са 
пратећим електроенергетским 
инсталацијама и грађевинско-занатским 
радовима у  објекту Музеј „25. мај“, ЈНМВ 

бр. 07/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
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. 
Понуде се достављају путем поште или 
лично сваког радног дана  09,00 -16,00 
сати, на адресу Наручиоца – Музеј 
Југославије, Београд, ул. Ботићева  бр. 
6, до дана 03.08.2017. године до 14.00 
часова.  
Уколико се понуда доставља поштом, 
понуђач је дужан да обезбеди да понуда 
стигне на назначену адресу Наручиоца 
пре истека рока за достављање понуде. 
Понуде достављене након означеног 
рока сматраће се неблаговременим и 
биће враћене неотворене понуђачу са 
назнаком да су поднете 
неблаговремено. 

Место, време и начин отварања понуда Отварање понуда ће се спровести у 
просторијама Музеја Југославије, 
Београд, Ботићева 6, дана 03.08.2017. 
године у 14 часова и 15 минута. 
Отварање понуда је јавно и може 
присуствовати свако заинтересовано 
лице. 

Услови под којима представници понуђача могу 
учествовати у поступку отварања понуда 

У поступку отварања понуда могу 
активно учествовати само овлашћени  
представници понуђача. 
Представници понуђача су дужни да, 
пре почетка отварања понуда, 
Комисији за јавну набавку доставе 
пуномоћја за учешће у поступку 
отварања понуда. 
Пуномоћје се доставља у писаној форми 
и мора бити заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано  од 
стране овлашћеног  лица понуђача. 

Рок за доношење одлуке Одлука о избору најповољније понуде 
ће бити донета у року  од пет дана од 
дана јавног отварања понуда. 

Лице за контакт Особа за контакт је Мила Рестовић, 
e-mail mila.restovic@mij.rs.  

 


