Дел. бр. 05-2019 од 31.01.2019. год.
Сходно чл. 55 став 1. тачка 2) и Прилогу 3. Б Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/2012 и 68/15),Завичајни Музеј Књажевац бр. 15., www.muzejknjazevac.org.rs
објављује

Позив за подношење понуда
I
За јавну набавку мале вредности ,набавку – услуге обављања одређених послова, за период
од 20.02.2019. до 31.01.2019. год. која се спроводи у две партије :
1. Партија 1- Послови портира/домара,један извршилац, IV степен стручне спреме
2. Партија 2-Послови референта у објектима Музеја,један извршилац,IV степен стручне
спреме
Назив и ознака из општег речника набавке: 79900000 – разне пословне и са пословањем
повезане услуге

II
Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки ,на интернет
страници www.muzejknjazevac.org.rs или у просторијама Наручиоца – Завичајни Музеј
Књажевац,Карађорђева бр. 15.,Књажевац.
Понуде се подносе лично или путем поште на адресу наручиоца, у коверти или кутији,
овереној печатом, затвореном на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара. На коверти - кутији назначити:
„Понуда за јавну набавку бр. 01/2019 –набавку услуге обављања послова портира/домара и
референта у објектима Музеја ,са назнаком за коју партију се подноси– НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини ковертe – кутије навести назив, адресу, телефон и факс понуђача, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт.
III
Благовременим ће се сматрати понуде која буде примљене од стране наручиоца најкасније
до 08.02.2019.године ( петак ), до 14,00 часова.
Понуде поднете по истеку рока за достављање понуда одређеног у овом позиву, сматраће
се неблаговременим и биће, по окончању поступка отварања понуда,враћене неотворене
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Отварање понуда обавиће се 08.02.2019. године ( петак ), са почетком у 14:30 часова, у
просторијама Завичајног Музеја Књажевац,Карађорђева 15.
Отварању понуда могу присуствовати законски заступници понуђача или лица са
писменим пуномоћјем, којим су овлашћени да присуствују отварању понуда, потписаним и
печатираним од стране законског заступника понуђача.
IV
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
Одлука о избору понуђача и додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од
дана отварања понуда.
V
Контакт тел.: :019/731-407 и моб. 062/265869.Лице за контакт Тања Алексић дипл. правник,члан
Комисије за јавну набавку .

