1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” број 124/12,
14/2015 и 68/2015) Етнографски музеј у Београду упућује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. ЈНМВ/3У/2017
Услуга штампања књига

1. Назив и адреса наручиоца: Етнографски музеј – Установа културе од националног
значаја , Београд, Студентски трг 13
2. Интернет страница наручиоца: www.etnografskimuzej.rs
3. Врста наручиоца: Установа културе од националног значаја
4. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
5. Врста предмета: Услуге
6. Предмет јавне набавке: Услуга штампања књига
7. Ознака из општег речника набавки: 79810000 – Услуге штампања
8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
9. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна докуметација се може
преузети на порталу Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs) и на интернет странци
Наручиоца www.etnografskimuzej.rs
10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понудa се подноси у писаној
форми у затвореној коверти или кутији (затвореној на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају) поштом или непосредно
на адресу наручиоца: Етнографски музеј – Установа културе од националног значаја,
Београд, Студентски трг 13, са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ 3У/2017 Услуга штампања књига– НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте навeде: назив и адресу понуђача, телефон, име
и презиме и број телефона особе за контакт.
Рок за достављање понуда је 14.08. 2017. године до 12 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до
14.08.2017. године у 12 часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

11. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се 14.08.
2017. године у 12:15 часова на адреси Етнографског музеја у Београду, Београд, Студенстски
трг 13, свечана сала.
12. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда
подносе пуномоћје пре почетка јавног отварања понуда комисији наручиоца.
13. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет)
дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац ће објавити одлуку о додели уговора на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана, од дана доношења одлуке.

14. Лице за контакт: Немања Штула, е-mail: javne.nabavke@etnografskimuzej.rs

