
Народни музеј 
Број:327 
17.04.2018. 
 
Назив и адреса наручиоца:  
УСТАНОВА НАРОДНИ МУЗЕЈ, ул. Др Воје Дулића 10, 12000 Пожаревац 
 
Врста наручиоца: КУЛТУРА_(према врсти делатности) 
 
Интернет страница наручиоца: muzejpozarevac.org.rs 
 
На основу члана 60.став 2 , Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 
124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 201 од 01.03.2018. године, 
наручилац објављује  
 

ПОЗИВ НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У поступку јавне набавке мале вредности 

 
1. За јавну набавку :  УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ОРН-79800000 
2. Врста поступка: Потупак јавне набавке мале вредности  
3. Јавна набавка није обликована по партијама. 
4. Припрема и достава понуда: Занинтеросован 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. 
5. Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку имају сва правна и 
физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом. 
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). 
6.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачем/подизвођачима,као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 
7. Критеријум за доделу уговора ЈЕ : НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, а елементи критеријума 
су ближе утврђени конкурсном документацијом. 
8. Конкурсна документација се може преузети : електронским путем са интернет странице 
наручиоца: www.muzejpozarevac.org.rs и са Портала јавних набавки. 
9. Понуде се могу поднети у запечаћеној коверти непосредно: 
- у пословним просторијама наручиоца: Народни музеј Пожаревац, ул. Др Воје Дулића 10. 
-путем поште на адресу: Народни музеј , ул. Др Воје Дулића10, 12000 Пожаревац, 
Коверат мора имати ознаку:  
''ПОНУДА -НЕ ОТВАРАТИ''. На коверти се мора назначити предмет Јавне набавке'' УСЛУГЕ 
ШТАМПАЊА'' ЈНМВ 1/2018. 
10. Рок за подношење понуде је :25.04.2018. године, до 12,00 часова без обзира на начин 
доставе. 
Неблаговремене понуде се неће узети у разматрање. 

http://www.muzejpozarevac.org.rs/


На полеђини коверте обавезно навести: назив, седиште и адресу понуђача,овлашћено лице 
за контакт и телефон , због индетификације приликом отварања понуда. 
11. Време и место отварање понуда: Јавно отварање понуда  обавиће Комисија дана 
25.04.2018. у 12.30 часова, у просторијама Народног музеја у Пожаревцу, ул. Др Воје Дулића 
10. 

У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача. Пре 

почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писaна пуномоћја, на основу којих 

ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 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. 
12. Одлука о додели уговора  биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда, о 
чему ће понуђачи бити писмено обавештени. 
13. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке  уколико је испуњен 
неки од услова из чл.109 ЗЈН. 
14. Понуђачи за додатне информације могу се обратити наручиоцу накасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде у писаном облику на e-mejl: muzejpojn@gamil.com.  Лице 
за контакт: Марко Радоњић.  
          
 

mailto:muzejpojn@gamil.com

