
На основу члана 60. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама, Музеј савремене уметности 

Војводине, Дунавска 37, Нови Сад 
 

 
 
 
објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 

Општи подаци о наручиоцу: 
     1) Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад; Матични број: 08068283                  

Шифра делатности: 9102 ; ПИБ: 100449534; Тел: 021 526 634: Факс: 021 6613526 

                             интернет страна наручиоца: www,msuv,org 
2) контакт лица: Kулић Лука. luka.kulic@msuv.org и Нада Трпка: office@msuv.org  

 
           Предмет јавне набавке:  
      1) предмет јавне набавке су радови:  браварски радови   
      2) опис предмета јавне набавке:  Спецификација радова ближе одређена у   
              конкурсној документацији. Предмет јавне набавке није организован по партијама.  
       3) врста поступка и основ за примену: јавна набавка мале вредности, члан 39. Закона 
             о јавним набавкама 
      4) назив и ознака из општег речника набавке: браварски радови - 45421160 
 

Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова): 
           Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан чланом 77. Закона о 
јавним набавкама, ближе одређен конкурсном документацијом 
 

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:  
Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена”ако су испуњени остали 
услови из спецификације. 

 
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада 

трошкова): 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет странице 

наручиоца. Такође, на писмени захтев заинтересованог лица може се доставити поштом као и 
погледати и преузети уМузеју савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад, у 

канцеларји бр.4, сваког радног дана од 9:30 – 13:30 часова, ком приликом је представник понуђача 

обавезан да достави писано овлашћење за преузимање, а за трошкове умножавања и 

достављања конкурсне документације доставити доказ о извршеној уплати на износ од 500,00 

динара на рачун Музеја савремене уметности Војводине 840-247668-47.  
 

 

 

mailto:luka.kulic@msuv.org


Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака):  
Понуде се достављају непосредно, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а са назнаком: 
„Понуда по јавном позиву – браварки радови. Редни број јавне набавке 05/2013 - НЕ 
ОТВАРАТИ“ на адресу: Mузеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад 
(канцеларија бр.4.). На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за 
контакт. Печатом оверити место затварања понуде.  

Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда са варијантама биће одбијена.  
Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ 

број 124/2012) и конкурсном документацијом. 
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношења понуда на 

Порталу јавних набавки, односно до 08.11.2013. године до 11.00 часова, без обзира на начин 
доставе. 
 

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих):  
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, дана 08.11.2013. године, у канцеларији бр..4 у 

Музеју савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад са почетком у 11:30 часова. 

Наручилац задржава право да промени време отварања понуда, о чему ће понуђачи бити 
благовремено обавештени.  

Представници Понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда поднесу оверено и 
потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора:  
Одлуку о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и 

доставиће је понуђачима у року од три дана. 
 

Напомена 
Понуђач је обавезан да пре подношења понуде дође у Музеј савремене уметности Војводине, 

у просторије Депоа у Јеврејској 21, Нови Сад, да изврши увид у просторне услове извођења 
монтаже како би се  избегле несугласице око извођења монтаже. Обилажење Депоа у Јеврејској 
21. и извршење увида у просторне услове је потребно заказати на телефон Музеја 021/6613-526 а 
могуће је до 2 дана пре истека рока за слање понуда, и сматра се обавезним условом да би се 
поднела понуда. Музеј ће издати писану потврду да је Понуђач извршио увид у просторне услове 
Депоа. Понуде од Понуђача који нису извршили увид у просторне услове неће бити прихваћене. 
 
 

Контакт:  
За додатне информације Понуђачи се могу обратити: 
 
За техничка питања: Kулић Лука. luka.kulic@msuv.org ; 
За општа питања: Нада Трпка: office@msuv.org ; 
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