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НАРОДНИ МУЗЕЈ ЛЕСКОВАЦ 
Бр. ________ 
Датум __________ 2019. 
Л е с к о в а ц 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке бр. 1120 од 08.10.2019. године, Наручилац упућује 
позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности бр. ЈН-
МВ 07/2019-П – Набавка намештаја за сталну поставку ,, Времеплов лесковачког 
краја'' – II фаза 

Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца:  Народни музеј Лесковац 
Адреса наручиоца:  Стојана Љубића 2, 16000 Лесковац. 
Интернет страница наручиоца: www.muzejleskovac.rs   

1. Врста наручиоца: Установа културе 

2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 
39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) 

3. Врста предмета: добра – Набавка намештаја за сталну изложбену поставку ,, 
Времеплов лесковачког краја,, - 2 фаза. 
-Предмет јавне набавке: добра – намештај, витрине , полице за сталну 
изложбену поставку Народног музеја у Лесковцу  

-ОРН - Ознака из општег речника набавки: 79932000 -Услуге 
унутрашњег уређења , 39100000 – Намештај , 39133000 – Витрине за 
експонате , 39150000 – разни намештај и опрема. 

 - Процењена вредност набавке : 3.316.600,00 без ПДВ-а. 

4. Увид и преузимање конкурсне документације: Преузимање конкурсне 
документације заинтересована лица могу остварити од дана објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, интернет страници 
наручиоца или лично на адресу: Народни музеј Лесковац, Стојана Љубића 
бр.2., 16000 Лесковац 

5. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи су дужни 
да понуду сачине према упутству наручиоца и исту доставе најкасније до 
17.10.2019. године до 13,00 часова, без обзира на начин достављања, у 
запечаћеном омоту, на адресу: Народни музеј Лесковац, ул. Стојана 
Љубића 2., 16000 Лесковац, са назнаком: „,,Понуда за јавну набавку добара 
– Набавка намештаја за сталну поставку ,, Времеплов лесковачког краја,, - 
2 фаза  ЈН МВ 07/2019-П - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је дужан да на полеђини 
коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након 
назначеног рока (дана и сата), сматраће се неблаговременим, неће бити 
разматране  и биће враћене неотворене понуђачима. 

http://www.muzejleskovac.rs/
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6. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се  

у просторијама наручиоца: Народни музеј Лесковац, ул. Стојана Љубића 2., 
16000 Лесковац,, дана 17.10.2019. године са почетком у 13:30 часова. 
Поступак отварања понуда спроводи комисија именована од стране 
Наручиоца. 

7. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 
заинтересовано лице. Присутни представници понуђача су дужни да пре 
почетка отварања лично доставе пуномоћја комисији. Представници 
понуђача са овлашћењем активно учествују у поступку отварања понуда.  

8. Критеријум за доделу уговора : „Најнижа понуђена цена “. 

9. Рок за доношење одлуке: Оквирни рок за доношење Одлуке о додели 
уговора или Одлуке о обустави поступка је 10 дана од дана јавног отварања 
понуда. 

 Контакт особа за пружање информација у вези јавне  набавке: Јелена 
Стојановић, javnenabavke.nm@gmail.com , 016/212 975. 

 
                                                                                                       К О М И С И Ј А,     
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