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НАРОДНИ МУЗЕЈ                                                                                                                                                    

                                                                                       Мишарска 19, Аранђеловац 

НАРОДНИ МУЗЕЈ                                                      Тел: 034/712-415 факс: 034/702-415 

Бр. 01-1043/2015                                                          Е-mail: muzej.arandjelovac@gmail.com         

07.17.2015. године                                                        ПИБ: 100766632 

АРАНЂЕЛОВАЦ                                                         Матични број: 07311818 

 Жиро рачун: 840-315664-50 код УЈП       

840-315668-38                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12) 

Народни музеј у Аранђеловцу 

Мишарска бр.19, 34300 Аранђеловац 

објављује 

Позив 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – замена спољне 

столарије на објекту Музеја, ЈН 01/15 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

Народни музеј у Аранђеловцу, ул. Мишарска бр.19, Аранђеловац, muzejarandjelovac.rs,  

позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку замене спољне 

столарије на објекту Музеја 

2. Врста наручиоца: Установа. 

3. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи  у поступку јавне 

набавке мале вредности. 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:   

Предмет јавне набавке мале вредности је замена спољне столарије на објекту Музеја, 

Назив и ознака из општег речника набавки:  

44220000 – 8 – Грађевинска столарија 

45420000 – 7 – Радови на уградњи столарије 

5. Број партија: Предметна јавна набaвка није обликована у партије. 

6. Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене 

чланом 75. ЗЈН, с тим што уз понуду достављају и доказе о испуњености услова из тог 

члана, у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном документацијом. 

7. Понуде са варијантама нису дозвољене. 

8. Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном 

документацијом за јавну набавку  замене спољне столарије на објекту Музеја, ЈН 01/15. 

9. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу 

јавних набавки дана 07.07.2015.године и на интернет страни Наручиоца 

muzejarandjelovac.rs, конкурсна докуметација се може преузети непосредно код наручиоца 

или на захтев потенцијалног понуђача послати путем електронске поште. 
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10. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу 

наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: 

„ПОНУДА за јавну набавку замене спољне столарије на објекту Музеју, редни број 

ЈН 01/15 –  НЕ ОТВАРАТИ -“. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте 

наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме 

овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно да понудa будe повезана траком у целину и 

запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови. 

Рок за подношење понуда је 17. јул 2015.године. Благовременом ће се сматрати све понуде 

које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 10 часова.  

11. Рок важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 

12. Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, у 

11.30 часова у просторијама наручиоца.  

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији 

за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је 

заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

У случају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача неопходно је да 

се исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП- 

обрасца и сл. 

13. Понуђачи могу добити исправне информације о заштити животне средине, заштити 

при запошљавању и пореским обавезама добити код: 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија 

и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

Информације се могу добити и код локалних самоуправа, са територије седишта правног 

лица и код свих других меродавних установа и институција. 

14. Уговор ће се доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

15. Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 10 

(десет) дана од дана јавног отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року 

од 3 (три) дана од дана њеног доношења. 

16. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту 

пре закључења уговора. 

17. Контакт: Драгослав Петронијевић, дипл. правник, мејлови за контакт: 

dragoslavbanja@gmail.com и zost68@gmail.com, контакт факс: 034/712-415.  Контакт, 

пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у 

времену од 07.30 до 15.30 часова. Контакт се не може остварити данима који су Законом о 

државним и другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани.   
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