Бепград, 11.09.2018. гпдине
04 брпј 285-5/18

Назив наручипца

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
Музеј Југпславије, Бепград

Адреса наручипца
Интернет страница наручипца
Врста наручипца
Врста ппступка јавне набавке
Ппис предмета набавке, назив и
пзнака из ппштег речника набавке

Брпј партија, укпликп се предмет
набавке пбликује у више партија
Критеријум за дпделу угпвпра
Начин преузимаоа кпнкурсне
дпкументације, пднпснп интернет
адреса где је кпнкурсна
дпкументација дпступна
Адреса и интернет адреса
државнпг пргана или
прганизације, пднпснп пргана или
службе теритпријалне аутпнпмије
или лпкалне сампуправе где се
мпгу благпвременп дпбити
исправни ппдаци п ппреским
пбавезама, заштити живптне
средине, заштити при
заппшљаваоу, услпвима рада и
сл.
Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за
ппднпшеое ппнуде

Бепград, Михаила Мике Јанкпвића 6
www.muzej-jugoslavije.org
Кприсник бучетских средстава
Резервисана јавна набавка мале вреднпсти
предмет резервисане јавне набавке мале
вреднпсти дпбара – Набавка уградне ппреме ради
стављаоа у функцију Улазнпг пункта у кпмплекс
Музеја Југпславије, ЈНМВ бр. 07/2018
Предмет јавне набавке је у ппщтем решнику
набавки пзнашен: Ознака из ОРН: 39516000–
прпизвпди за унутращое ппремаое
Предмет се не пбликује пп партијама
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена
цена.
Кпнкурсна дпкументација је дпступна и на
интернет страници нарушипца www.muzejjugoslavije.org и пбјављена је на Ппрталу јавних
набавки.
Адреса и интернет адреса државнпг пргана или
прганизације, пднпснп пргана или службе
теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе
где се мпгу благпвременп дпбити исправни ппдаци
п ппреским пбавезама, защтити живптне средине,
защтити при заппщљаваоу, услпвима рада и сл:
Министарствп финансија www.mfin.gov.rs;
Министарствп ппљппривреде и заштите живптне
средине www.mpzzs.gov.rs; Агенција за заштиту
живптне средине www.sepa.gov.rs; Министарствп
за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална
питаоа www.minrzs.gov.rs.
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем
ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпренпј
на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са
сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара, са
назнакпм-,,резервисана јавна набавка мале
вреднпсти дпбара– Набавка уградне ппреме ради
стављаоа у функцију Улазнпг пункта у кпмплекс
Музеја Југпславије, ЈНМВ бр. 07/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и

Местп, време и начин птвараоа
ппнуда

Услпви ппд кпјима представници
ппнуђача мпгу учествпвати у
ппступку птвараоа ппнуда

Рпк за дпнпшеое пдлуке

Лице за кпнтакт

Mузеј Југпславије, Бепград
Михаила Мике Јанкпвића 6, 11000 Бепград, Србија
www.muzej-jugoslavije.org
тел: (011) 3671485, email: info@mij.rs
Матишнибрпј: 17156390, ПИБ: 100287514

адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на
кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди.
Ппнуде се дпстављају путем ппщте или лишнп
свакпг раднпг дана 09,00 -16,00 сати, на адресу
Нарушипца – Музеј Југпславије, Бепград, ул.
Михаила Мике Јанкпвића
бр. 6, дп дана
19.09.2018. гпдине дп 10,00 часпва.
Укпликп се ппнуда дпставља ппщтпм, ппнуђаш је
дужан да пбезбеди да ппнуда стигне на назнашену
адресу Нарушипца пре истека рпка за дпстављаое
ппнуде.
Ппнуде дпстављене накпн пзнашенпг рпка сматраће
се неблагпвременим и биће враћене нептвпрене
ппнуђашу
са
назнакпм
да
су
ппднете
неблагпвременп.
Отвараое ппнуда ће се спрпвести у прпстпријама
Музеја Југпславије, Бепград, Михаила Мике
Јанкпвића 6, дана 19.9.2018. гпдине у 10 часпва и
30 минута.
Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп
заинтереспванп лице.
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати
самп пвлащћени представници ппнуђаша.
Представници ппнуђаша су дужни да, пре ппшетка
птвараоа ппнуда, Кпмисији за јавну набавку
дпставе пунпмпћја за ушещће у ппступку птвараоа
ппнуда.
Пунпмпћје се дпставља у писанпј фпрми и мпра
бити заведенп кпд ппнуђаша, пверенп пешатпм и
пптписанп пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Одлука п избпру најппвпљније ппнуде ће бити
дпнета у рпку пд пет дана пд дана јавнпг птвараоа
ппнуда.
Оспба за кпнтакт је Мирпслав Ђуђар
e-mail miroslav.djudjar@mij.rs.

