ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
Нови Београд
Палмира Тољатија 1
02-753/21
Датум: 17.06.2019.
На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка број 02-753/3 од 06.06.2019. године
Историјски архив Београда, Нови Београд, Палимра Тољатија 1 (у даљем тексту:
Наручилац) упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга вршења физичко техничког обезбеђења,
редни број ЈН 1.2.1/19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив Наручиоца: Историјски архив Београда, Палмира Тољатија 1, Нови Београд
Интернет страница Наручиоца: www.arhiv-beograda.org
Врста Наручиоца: Установа културе
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Редни број јавне набавке: 1.2.1/19
Врста предмета јавне набавке: Услуге
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је услуга вршења физичко

техничког обезбеђења
Шифра и општи речник набавки: 79710000 – услуге обезбеђења
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Конкурсна документација се може преузети у електронском формату на Порталу Управе за
јавне набавке, интернет адреса http://portal.ujn.gov.rs/ , Порталу јавних набавки Града
Београда, интернет адреса http://nabavke.beograd.gov.rs и интеренет страници www.arhivbeograda.org
Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава услове из члана 75. и
76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом
критеријума "најнижа понуђена цена".
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и конкурсном документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,
непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА,
Палмира Тољатрија 1, Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге

мале вредности – услуга вршења физичко техничког обезбеђења, ЈН бр.
1.2.1/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.
ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ АКО ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ИСТУ
ПРИМИО ДО 25.06.2019. ГОДИНЕ ДО 9:00 ЧАСОВА.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ЈАВНО, ПО ИСТЕКУ РОКА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДАНА 25.06.2019. ГОДИНЕ У 9:30 ЧАСОВА НА АДРЕСИ
НАРУЧИОЦА.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у
отварању понуда.
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
Рок у ком ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од
дана јавног отварања понуда.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу
благовремено добити исправни подаци:
− Пореским обавезама - Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република
Србија), Саве Мишковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreska uprava.gov.rs.
Подсредством државног органа Пореске управе могу се добити исправне информације о
адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне
самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
− Заштити животне средине - Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а,
Београд. Интернет адреса www.sepa.gov.rs. (Министарство енергетике, развоја и заштите
животне средине републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса:
www.merz.gov.rs);
− Заштита при запошљавању, условима рада - Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs
Особа за контакт: Бојан Драшкић, дипл. правник
е-маил: bojan.draskic@arhiv-beograda.org

