
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Наручилац:  ,,Народни музеј Лесковац''  
Адреса: Стојана Љубића бр. 2, 16000 Лесковац 
Матични број: 07139497 
ПИБ: 100332047 
Предмет јавне набавке: радови – Нова стална музејска изложбена поставка  ,, 
Времеплов лесковачког краја '' – II фаза -  број ЈН-01/2018 
Нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвкe: услуге унутрашњег уређења простора, 
454531008 – Радови на реновирању , 45343200-5 Радови на инсталацији опреме за 
заштиту од пожара, 45311000 – Радови на постављању електричних инсталација и 
електро –монтажни радови, 32524000 – Телекомуникациони системи, 45350000-5 
Машинске инсталације 

На основу члана 60. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама, 
позивају се Понуђачи да, уколико су заинтересовани, поднесу понуду за 
набавку радова према техничком опису и попису радова за нову сталну 
музејску изложбену поставку ,, Времеплов лесковачког краја'' - II фаза. 

 Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном 
документацијом достављеном у прилогу позива.  
                         Понуде се подносе лично или поштом на адресу:  

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЛЕСКОВАЦ 
Стојана Љубића 2, 16000 Лесковац 

«ПОНУДА ЗА ЈН-01/2018 - НЕ ОТВАРАЈ» 
Понуде се могу предати и непосредно, у оквиру рока одређеног за пријем 

пријава. 
Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 12.10.2018. 

године, до 13.00 сати. 
Јавно отварање благовремених понуда обавиће се 12.10.2018. године, са 

почетком у 13 сати и 15 минута , у просторијама Народног музеја у Лесковцу. 
Присутни представници понуђача су дужни да пре почетка отварања лично 
доставе пуномоћја Комисији. 

Уколико је понуда поднета по истеку датума и сата одређених у овом 
позиву, сматраће се неблаговременом, и биће враћена неотворена понуђачу по 
окончању поступка отварања понуда, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Благовременост се цени према времену приспећа понуде у архиву наручиоца.  

На полеђини коверте потребно је написати назив и адресу понуђача, 
телефон и име лица овлашћеног за контакт са наручиоцем. 

Процењена вредност набавке износи 5.168.400,00 динара без ПДВ-а. 
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума 

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
Оквирни рок доношења одлуке о најповољнијем понуђачу је 25 дана од 

дана отварања понуда. 
Контакт: Јелена Стојановић, nmleskovac@gmail.com, 016 212 975 , Јован Јовић, , 
jovan.jovic@gradleskovac.org, 016/216961     
                                                                                         КОМИСИЈА 
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