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дел.бр. 3/55 

датум: 17.11.2014. 
 

 
 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
 

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
11000 БЕОГРАД 

Трг Републике 1а 
www.narodnimuzej.rs 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ  
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА 

 „РЕСТАУРАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ“ 

 
 

 71220000 – Услуге пројектовања у архитектури, 

 71321000 – Услуге техничког пројектовања механичких и електричних 

   инсталација зграда 

 
 

 
 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ГПС-15/2014 
 
 

  
 
 

http://www.narodnimuzej.rs/
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1. Предмет јавне набавке:  израда техничке документације - главних пројеката 

рестаурације, санације и адаптације Народног музеја у Београду 

 
Израда техничке документације – главних пројекат санације и адаптације Народног 
музеја у   Београду обухвата следеће пројекте:  

 ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ: А1 – архитектура 

 ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ:  А2- Ентеријер 

 ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ: А3 – Визуелне комуникације објекта 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ: K1 – провера и санирања конструкција 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ: K2 – Адаптација лифта за књиге, грађевински 
део; 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ: K3 – Лифт за инвалидна лица, грађевински 
део; 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ: K4 – Пливајући под за ДЕА  

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА: Е1 – Адаптација спољњег 
ел.енергетског прикључка 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА: Е2 - санација и адаптација 
електроенергетског развода,  инсталација ниског напона и електричног осветљења 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА: Е3 - Електромоторни развод - ЕМР 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА: Е4 – Надзорно-управљачки систем – 
НУС 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА: Е5 - Заштите од атмосферских 
пражњења  

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЛИФТОВА 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКТ СИСТЕМА ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВОДОМ 
ТИПА СПРИНКЛЕР СИСТЕМ (МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО ДЕО) 

 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ 
(МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО ДЕО) 

 ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА 

 ЕЛАБОРАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ МУЗЕЈА  

 2Д (3Д) СИНХРОН ПЛАН ИНСТАЛАЦИЈА 

 

 

2. Конкурсна документација за сваки од наведених главних пројеката садржи 

Пројектни задатак, сходно законским прописима, правилницима, стандардима и 

нормативима у овој области 
 

3. Главни пројекти треба да садрже детаље, сходно члану 119 Закона о планирању и 

изградњи и Правилника о садржини и начину израде техничке документације за 

објекте високоградње (Сл. гласник РС бр. 15/08) 
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4. Стратегија пројекта „Рестаурације, санације и адаптације“ Народног музеја 

подразумева, пре свега, решавање проблема безбедности и заштите збирки од 

пожара, поплава и провала, уз истовремено побољшање функције стварањем 

логичних технолошких целина.  

Објекат Народног музеја је проглашен за споменик културе од великог значаја (Сл. 

гласник СРС бр. 14/79) и налази се у оквиру целине „подручје Кнез Михаилове 

улице“ која је утврђена за културно добро од изузетног значаја (Сл. гласник СРС бр. 

14/79). Потребно је да пројектна решења буду прилагођена концепту: музеј ради 

(повремене изложбе) – запослени присутни – извођење радова одвија се у етапама 

 

5. КРИТЕРИЈУМ - Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 

„„најнижа понуђена цена“.  

Уколико две или више понуда код рангирања имају исти број пондера, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за 

завршетак. 

6. Конкурсна документација у електронском облику (у PDF формату) може се преузети 

са следећих интернет адреса: 

 portal.ujn.gov.rs 

 narodnimuzej.rs 

7. 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, а свему детаљно према конкурсној документацији. 

Рок за предају понуде износи 30 (тридесет) календарских дана и почиње да тече 

првог наредног дана (члан 95 Закона) од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и сајту Народног музеја. Понуде се предају до 

последњег дана рока за предају до 15,00 часова односно до 19.12.2014. до 15,00 часова 

8. Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за предају понуда односно 

дана 19.12.2014.  у 16,00 часова, на адреси:  Народни музеј, Београд, Трг Републике 1а. 

9. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, морају 

Комисији Наручиоца, уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног 

отварања понуда (на меморандуму понуђача, заведено, потписано и печатирано) 

10. Право учешћа у поступку јавне набавке за уступање предметних услуга на извршење 

има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чланом 75 став 1 тачка 1) до 4) Закона и да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75 ст. 1 

тач. 5) Закона): Лиценца П09ОА1 сходно Закону о планирању и изградњи и Правилнику о 

начину, поступку и садржини података за утрврђивање испуњености услова за издавање 

лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за 
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изградњу идаје министарство, односно аутономна покрајине, као и о условима за одузивање 

тих лиценци (Сл. гласник РС бр. 114/04) – за пројектовање архитектонских пројеката за 

културна добра  од изузетног значаја или њихове заштићеној околини са јасно одређеним 

границама катастарских парцела и културна добра уписана у Листу светске културне и 

природне баштине и објекте у заштићеним подручјима у складу са акотом о заштити 

културних добара (осим претварања заједничких проторија у стан, односно пословни 

простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и културних добара 

уписаних у Листу светске културне баштине), као и објекте у границама националног 

парке и објекте у границама заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја 

(осим породичних стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и њима 

потребних објеката инфраструктуре, који се граде у селима), у складу са Законом 

11. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и  

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76 

Закона и то: 

 Кадровска опремљеност, 

 Финансијски потенцијал, 

 Референтна листа  

 Пословни потенцијал и 

 Технички потенцијал 

а у свему како је детаљно дато у конкурсној документацији. 

 

12. Наручилац ће 7 (седмог) дана односно 26.11.2014. и 14 (четрнаестог) дана односно 

3.12.2014. од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки и сајту Народног 

музеја, организовати обилазак објекта Музеја свим заинтресованим понуђачима са 

почетком у 10,00 часова. Заинтересовани понуђачи су у обавези да доставе писмено 

овлашћење за обилазак објекта (на меморандуму понуђача, заведено, потписано и 

печатирано). 

Обилазак објекта је обавезан услов за подношење понуда (Потврда о обиласку 

објекта: Прилог О-5 конкурсне документације). 

Наручилац ће 8 (осмог) дана односно 27.11.2014. и 15 (петнаестог) дана односно 

4.12.2014. од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки и сајту Народног 

музеја, организовати увид у расположиву техничку документацију наведену на 

страни 10 конкурсне документације понуђачима који су евидентирани током 

обавезног обиласка објекта. Заинтересовани понуђачи су у обавези да доставе 

писмено овлашћење за обилазак објекта (на меморандуму понуђача, заведено, 

потписано и печатирано)  

Увид у расположиву техничку документацију биће организован према распореду 

који ће бити сачињен након обавезног обиласка објекта, са расположивим временом 

од 60 минута за сваког заинтересованог понуђача, почев од 10,00 часова. 
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13. У року од 15 дана од отварања понуда Комисија ће сачинити писани Извештај о 

стручној оцени понуда. На основу Извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац 

доноси Одлуку о додели уговора, у року од 10 дана од дана сачињавања Извештаја о 

стручној оцени понуда.  

14. Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149 Закона.  

 
15. Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни 

подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и слично  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство 
финансија Републике Србије, Београд, Саве Машковића бр. 3-5, интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови 
органи 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине, Београд, Руже Јовановића бр. 27а, интернет страница: www.sepa.gov.rs и у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, 
Београд, Немањина бр. 22-26, интернет страница: www.merz.gov.rs  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 
бр. 22-26, интернет страница: www.minrzs.gov.rs  
 

16. Контакт: 

Лице: Зоран Јовановић, д.и.а. 

Е-mail адреса: rekon@narodnimuzej.rs 

Лице: Ивана Дорчић, дипл.правник 

Е-mail адреса: admi@narodnimuzej.rs 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:rekon@narodnimuzej.rs
mailto:admi@narodnimuzej.rs

