
                  На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени 
гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности бр. 01-288/1 од 24.01.2017.год. 
 

НАРОДНИ МУЗЕЈ  П О Ж А Р Е В А Ц  
Воје Дулића бр. 10 

                                                           muzejpojn@gmail.com 
 
                                                                      упућује: 
 

П  О  З  И  В 
                    за подошење понуда у поступку јавне набавке мале вредности  

„Набавка рачуарске опреме”  - ЈНМВ 2/2017 
 
1. НАРУЧИЛАЦ:  Народни музеј Пожаревац, Воје Дулића бр. 10, 
    МБ 06961304;  ПИБ 102027650; 

2. ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности. 

3. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: ОРН – 30200000 - 1  - Рачунарска опрема и материјал   
 
Предмет јавне набавке обликован је у више партија: ДА / НЕ 
 
4. КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа  понуђена цена. 
 
5. ПРИПРЕМА И ДОСТАВА ПОНУДА: Заинтересовани понуђачи припремају и 
достављају своје понуде у складу са Конкурсном документацијом и овим позивом и морају 
испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке. 
 
6. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ: У поступку могу учествовати 
понуђачи  који испуњавају обавезне услове утврђене чланом 75. став 1. Закона о јавним 
набавкама, као и додатне услове. 
Испуњеност обавезних услова (за тачке 1) до 3) осим за тачку 4), у складу са чл. 77. став 4. 
Закона о јавним набавкама), као и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
понуђач доказује на начин како је то тражено у Конкурсној документацији (Упутство 
понуђачима).  
 
7. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Заинтересовани 
понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију сваког радног дана у 
пословним просторијама Наручиоца, на адреси, Воје Дулића бр. 10, Пожаревац, у времену 
од 8,00 до 14,00 часова. Конкурсна документација може понуђачима бити достављена и 
електронским путем muzejpojn@gmail.com. Такође, конкурсна документација је доступна 
на Порталу јавних набавки и na интернет адреси Народног музеја Пожаревац: 
http://muzejpozarevac.org.rs/javne_nabavke.html 
 



 
8. ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: Понуде се подносе у запечаћеној 
коверти, на адресу: Народни музеј Пожаревац, ул. Воје Дулића бр. 10, 12000 Пожаревац. 
Коверат са понудом мора имати ознаку: 
“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ”. На коверти се мора назначити предмет Јавне набавке – 
„НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ“ - ЈНМВ 2/2017. 

Понуде се могу доставити најкасније до 24.05.2017.године до 11,30 часова. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране. 
На полеђини коверте обавезно навести: назив, седиште и адресу понуђача, овлашћено лице 
за контакт и телефон због идентификације приликом отварања понуда. 
 
9. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање понуда обавиће Комисија 
24.05.2017.год. у 12,00 часова у просторијама Народног музеја Пожаревац“, ул. Воје Дулића 
бр. 10, у Пожаревцу. 
Јавном отварању понуда може присуствовати представник понуђача са пуномоћјем 
написаним на меморандуму понуђача, потписаним од стране овлашћеног лица и овереног 
печатом понуђача, које предаје приликом доласка. У случају да отварању понуда 
присуствује законски заступник понуђача неопходно је да се исти легитимише као такав 
путем извода из Агенције за привредне регистре, ОП- обрасца и сл. 
 
10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 (десет) дана од 
дана отварања понуда, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени. 
Наручилац задржава право да изабере једног понуђача зависно од повољности понуде или 
да одустане од избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне 
документације. 
 
11.  Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико је испуњен неки 
од услова из чл.109 ЗЈН. 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА: Понуђачи се за додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуда могу обратити Наручиоцу 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде у писаном облику. 
e-mail: muzejpojn@gmail.com  Контакт особе: у вези информација око припремања понуда и 
за технички део је Марко Радоњић. 
 
                                                                                                                 КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 
 
 


