На основу члана 55. став 1. тачка 2., чл. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
Крунска 51
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга – Физичко – техничко обезбеђење и
противпожарна заштита
(јнмв 01/2017)
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 – 79710000 – услуге обезбеђења.
5. Критеријум: најнижа понуђена цена. У случају да две или више понуда буду имале исту
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 и исти рок важења менице за добро извршење посла, као најповољнија понуда
изабраће се понуда понуђача која буду извучена жребом.
6. Опис предмета јавне набавке: Задатак пружаоца услуге физичко - техничког обезбеђења и
противпожарне заштите јесте заштита запослених, посетилаца, имовине, културних
добара и предметног објекта од могућности отуђивања или оштећења предмета и
имовине, те од повређивања и недоличног понашања посетилаца, нарушавања правила
понашања својствених објектима културе (непримерено гласан говор, уношење хране и
пића, неадекватно облачење, физички контак са експонатима), као и предузимање
превентивних мера заштите од пожара.
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 управе за јавне набавке 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 – ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА, ЈНМВ 01/2017 – 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 60
дана од дана јавног отварања понуда.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
13.02.2017. до 16,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 13.02.2017. 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.

