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1. Предмет јавне набавке:  набавка  добара – инострана стручна периодика, претплата 

за 2014/2015 годину. 

 

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

економски најповољнија понуда узимајући у обзир следеће елементе критеријума: 

понуђена цена и  рок испоруке у односу на време изласка из штампе, односно у 

односу на време набавке од иностраног дистрибутера и то на следећи начин:   
-  Понуђена цена  -  70 пондера 

Пондерисање ће се вршити по формули (А/Б) x 70, где је А = најнижа понуђена цена, 
Б = цена понуђача коме се обрачунавају бодови. 

- Рок испоруке у односу на време изласка из штампе, односно у односу на време 
набавке од иностраног дистрибутера – 30 пондера 

Пондерисање ће се вршити по формули (А/Б) x 30, где је А = најкраћи понуђени рок, 
Б = рок понуђача коме се обрачунавају бодови. 
  

Под понуђеном ценом подразумева се укупна цена из Обрасцa понуде без 
обрачунатог ПДВ, а у коју су урачунати сви зависни трошкови. 
 Бодови  се рачунају на две децимале са заокруживањем на другој децимали.  

Уколико два или више понуђача имају исти број пондера, као најповољнији биће 

изабран понуђач који понуди нижу укупну цену. 

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

са следећих интернет адреса: 

 portal.ujn.gov.rs 

 narodnimuzej.rs 

4. Рок за подношење понуда износи 8 дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и сајту Народног музеја односно до 5.12.2014.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније последњег дана наведеног рока до 15,00 часова односно 5.12.2014. до 15,00 

часова, без обзира на начин на који су послате. Уколико рок истиче на дан који је 

нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан 

до 15,00 часова. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за 

јавну набавку  добара –  инострана стручна периодика,  ИСП-4/2014 – НЕ 

ОТВАРАТИ», на адресу: Народни музеј у Београду, Београд, Трг Републике 1а или 

лично преко Писарнице. Понуда се подноси у затвореној коверти овереној печатом 

подносиоца понуде, и са наведеним називом и адресом.  

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

дана 5.12.2014.  у 16,00 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) 
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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  

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: 

 Финансијски потенцијал, 

 Референтна листа,  

 Пословни потенцијал  

а у свему како је детаљно дато у конкурсној документацији. 

 
9. Комисија за  јавне набавке дужна је да у року од 5 дана састави 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 отварања понуда. 
Наручилац закључује Уговор о јавној набавци, с понуђачем којем је додељен уговор, 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права. 

 
10. 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  
 

11. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може 
тражити у писаном облику достављањем Захтева Комисији за јавне набавке на факс 
011/2627721, или електронском поштом на  e-mail : admi@ narodnimuzej.rs. 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:nabavke@beogradskagroblja.rs

