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Музеј савремене уметности Војводине 

Дунавска 37, Нови Сад 

T/F: +381-21-6613526  www.msuv.org 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и 2. и члана 60. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности радова на текућим поправкама и одржавању зграде Музеја 
савремене уметности Војводине, број:969-1-1/2014 од 08.12.2014. године, 
                                 
Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад, упућује 
 

П О З И В 
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова на текућим 

поправкама и одржавању зграде Музеја савремене уметности Војводине 
број: 11/2014 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Музеј савремене уметности Војводине 
Дунавска 37, Нови Сад 
Врста наручиоца: Јавна институција културе - музеј 
Интернет страница наручиоца: www.msuv.org 
 

1.1. Ова набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности. 
Предмет набавке је набавка радова на текућим поправкама и одржавању зграде 
Музеја савремене уметности Војводине. 

 
1.2. Ознака из општег речника набавке: 44221100 – Прозори 

 
1.3. Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена. 
 
1.4. Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне 

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 
инвалидних лица. 
 

1.5. Ова набавка није обликована по партијама. 
 

1.6. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
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. 
 

1.7. Увид и преузимање конкурсне документације:  
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију 
сваког радног дана  у пословним просторијама Наручиоца, на назначеној адреси: 
Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад, у времену од 09.00 до 
14.00 сати. Конкурсна документација може понуђачима бити достављена и 
електронским путем. Такође, конкурсна документација је доступна на Порталу Управе 
за јавне набавке као и на Интернет страници Музеја савремене уметности Војводине 
Нови Сад, www.msuv.org. Комуникација у вези са додатним информацијама, 
појашњењима и одговорима одвија се писаним путем, односно путем поште, 
електронске поште или факсом, сходно члану 20. Закона о јавним набавкама. 

1.8. Време и место подношења понуда: 
Понуде се подносе  до 18.12.2014. године до 12.00 часова, поштом, на адресу: Музеј 
савремене уметности Војводине, Дунавска бр. 37, Нови Сад ,  са назнаком "не 
отварати" – понуда за набавку радова на текућим поправкама и одржавању зграде 

http://www.msuv.org/
http://www.msuv.org/
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Музеј савремене уметности Војводине 

Дунавска 37, Нови Сад 

T/F: +381-21-6613526  www.msuv.org 

Музеја савремене уметности Војводине, број: 11/2014 или предајом у писарници, 
радним данима од 08.00 до 14.00 часова, односно,  до 12.00 часова последњег 
дана рока за достављање понуда.  

 
1.9. Време и место отварања понуда  

Јавно отварање понуда обавиће Комисија 18.12.2014. године  у 14.00 часова,  у 
просторијама Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у 
Новом Саду. 
Јавном отварању понуда може присуствовати представник понуђача са уредним 
пуномоћјем, које предаје приликом доласка. Пуномоћје се сматра уредним  ако је 
потписано од стране одговорног лица и оверено печатом понуђача.  
 

1.10. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 
Одлука о додели  уговора биће донета у року до 25 дана од дана   отварања понуда, 
о чему ће понуђачи бити писмено обавештени у року од три дана од њеног 
доношења. 
 

1.11. Додатне информације и објашњења - у вези са конкурсном документацијом  могу 
се добити искључиво писаним путем на адресу наручиоца: Музеј савремене 
уметности Војводине, Дунавска бр. 37, Нови Сад, на e-mail: office@msuv.org. Контакт 
особа је Нада Трпка. 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:office@msuv.org

