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дел.бр. 3-2/17 

28.08.2014. 
 

 
 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
 

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
11000 БЕОГРАД 

Трг Републике 1а 
www.narodnimuzej.rs 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ  УЛИЧНИХ 
ФАСАДА и ФАСАДНОЈ СТОЛАРИЈИ НА УЛИЧНИМ ФАСАДАМА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У 

БЕОГРАДУ 
 
 
 
 
 

 71520000 – услуге грађевинског надзора 

 
 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. СН-16/2014 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.narodnimuzej.rs/
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1. КРИТЕРИЈУМ - Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 

 

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

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

важења понуде. 

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

са следећих интернет адреса: 

 www.portal.ujn.gov.rs 

 www.narodnimuzej.rs 

4. 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 16,00 часова. 

5. Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за предају понуда у 17,00 

часова, на адреси:  Народни музеј, Београд, Трг Републике 1а. 

6. 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) 

7. 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 изградњу идаје министарство, односно 

аутономна покрајине, као и о условима за одузивање тих лиценци (Сл. гласник РС бр. 

114/04)  

8. 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, 
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 Финансијски потенцијал, 

 Референтна листа извршених услуга 

а у свему како је детаљно дато у конкурсној документацији. 

9. Наручилац ће седмог (7) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки и сајту Народног музеја, организовати обилазак објекта Музеја свим 

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, имајући у виду статус 

објекта и комплексност радова који су предмет набавке 

. 

10. Наручилац ће 8 (осмог) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки 

и сајту Народног музеја, организовати увид у расположиву техничку документацију 

наведену на страни 7 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 

30 минута за сваког заинтересованог понуђача, почев од 10,00 часова 

11. Рок за доношење одлуке о рангирању и избору понуђача је 15 (петнаест) дана од 

дана отварања понуда. 

12. 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.  

13. Лице: Зоран Јовановић, д.и.а. 

Е-mail адреса: rekon@narodnimuzej.rs 

Лице: Ивана Дорчић, дипл.правник 

Е-mail адреса: admi@narodnimuzej.rs 
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