На основу члана 55. став 1. тачка 2. и чл. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
Крунска 51, Београд
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга – Услуге омладинске/студентске задруге
ради ангажовања демонстратора водича на сталној поставци Музеја Николе Тесле
(јавна набавка број У-04/2016)
1. Назив, адреса интернет страница Наручиоца: Музеј Николе Тесле, Крунска 51, Београд;
интернет адреса: www.tesla-museum.org.
2. Врста наручиоца: установа културе.
3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне
набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Врста предмета јавне набавке: услуга – 98133110 – услуге које пружају организације
младих.
5. Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. У случају да две или више
понуда буду имале исту најнижу цену, као најповољнија понуда ће се изабрати понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок важења менице за добро извршење посла. У
случају да две или више понуда буду имале исту најнижу цену и исти најдужи рок
важења менице за добро извршење посла, као најповољнија понуда изабраће се
понуда понуђача која буду извучена жребом. Наручилац ће писано обавестити
понуђаче, чије понуде буду најповољније, о датуму када ће се одржати извлачење
путем жреба. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству поменутих понуђача и то
тако што ће називе понуђача који буду имали исте најниже понуђене цене и исти
најдужи рок важења менице за добро извршење посла, исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући један папир. Понуђачу, чији назив буде на извученом папиру, биће
додељен уговор о јавној набавци.
6. Опис предмета јавне набавке: Задатак пружаоца услуге омладинске/студентске задруге
јесте ангажовање демонстратора водича/хостеса на сталној поставци Музеја Николе
Тесле.
Обавезе ангажованих демонстратора водича су:
 да на српском или енглеском језику обавља стручно вођење посетилаца кроз
изложбу, укључујући и демонстрацију изложених радних експоната;
 да Наручиоца благовремено извештава о евентуалним недостацима или
неисправности уређаја и радних експоната;
 да по потреби прима посетиоце изложбе;
 да по потреби врши презентацију, публикација и пратећег штампаног
материјала;
 да води евиденцију издатих публикација и другог пратећег материјала, ради
усаглашавања књиговодственог и стварног стања залиха;

 да се приликом обављања уговорених послова придржава правила о заштити и
безбедности на раду, у складу са обуком коју организује Наручилац;
 да обавља и друге сродне послове по налогу директора Музеја.
Обавезе ангажованих хостеса су:
 да примају посетиоце изложбе и дају им обавештења на српском и енглеском
језику
 да сачињавају распоред групних посета, сагласно слободним терминима;
 да врше презентацију публикација и пратећег штампаног материјала;
 да воде евиденцију издатих публикација и другог пратећег штампаног
материјала, ради усаглашавања књиговодственог и стварног стања залиха;
 да се приликом обављања уговорених послова придржавају правила о заштити
и безбедности на раду, у складу са обуком коју организује Наручилац;
 да обављају и друге сродне послове по налогу директора Музеја.
7. Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може се преузети лично
уз овлашћење без накнаде у просторијама Музеја Николе Тесле, Крунска 51, Београд,
од 12.00 до 15.00 часова, или на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града
Београда и на интернет страници наручиоца www.tesla-museum.org.
8. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и
подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. на адресу: Музеј Николе Тесле,
Крунска 51, Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ
ОМЛАДИНСКЕ/СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ РАДИ АНГАЖОВАЊА ДЕМОНСТРАТОРА ВОДИЧА
НА СТАЛНОЈ ПОСТАВЦИ МУЗЕЈА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ У-04/2016 – НЕ
ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
9. Понуде се достављају у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да
понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда мора
да важи минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
26.10.2016. у 16,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 26.10.2016.
у 16,30 часова, у просторијама Музеја Никола Тесла, Крунска 51, Београд.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно
учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења
предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
10.Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
11.Лице за контакт Радмила Аџић, e-maill: radmila.adzic@tesla-museum.org.

