ЈУ„НАРОДНИ МУЗЕЈ ВРАЊЕ“
Деловодни број: 379 од: 18.08.2020.
Адреса: Пионирска бр. 1, 17500 Врање
Тел.: 017/424-018 e-mail: muzejvranje@gmail.com
ПИБ: 100547380, MB: 07196784, Т.р. 840-101668-92

На основу члана 27. став 1) Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике
Србије број 91/2019) и члана 2. Правилника о поступку и начину спровођења набавки на
које се Закон о јавним набавкама не примењује (Народни музеј Врање број 371 од
14.08.2020.године), упућујем:

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку набавке на коју се закон не примењује
Поштовани,
1.

Јавна Установа „ Народни музеј Врање“, из Врања, врши испитивања тржишта у
циљу обезбеђивања конкуренције, за набавку услуга.

1.1. Назив наручиоца:
Народни музеј Врање.
1.2. Адреса наручиоца:
Ул. Пионирска бр.1,
17500 Врање.
1.3. Врста поступка:
Набавка услуга, чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 динара.
1.4. Предмет јавне набавке:
„КОНТРОЛА И СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ
ПОЖАРА“
1.5. Опис предмета:
Контрола и испитивање ће се вршити у просторијама Народног музеја Врање, Галерије
НМВ и Музеј куће Боре Станковића.
1.6. Спецификација предмета:
1) Контрола мобилних уређаја за гашење пожара (ПП апарата) – 6 ком.,
2) Контрола испитивање хидранта - 1 ком.
3) Сервисирање стабилних система за дојаву и гашење пожара – 2 ком.
1.7. Средства јавне набавке:
Средства су планирана у Буџету ЈУ Народни музеј Врање у Врању за 2020. годину.

1.8. Рок јавне набавке:
Рок за подношење јавне набавке је 2 дана.
Задњи дан за доставу понуде је 20.03.2020. године до 14 часова.
1.9. Критеријум за оцењивање понуд:
Приликом испитивања тржишта водиће се рачуна о најнижој цени наведених услуга и
о квалитету истих.
1.10. Поступак јавне набавке:
Поступак јавне набавке спроводиће:
- Дејан Цветковић – координатор за еко. адм. послове - председник комисије,
- Небојша Величковић – сарадник за прог. активности – члан,
- Снежана Јовановић Вукелић – књижничар – члан.
1.11. Позив јавне набавке:
Позив ступа на снагу даном достављања.
2.

Обавештење о начину припремања и месту подношења понуде:
Понуђачи подносе прилог 1 и прилог 2 у електронској форми на е-маил:
muzejvranje@gmail.com са назнаком ПОНУДА са текстом из тачке 1.4. овог Позива,
или у писаној форми и запечаћеној коверти непосредно или препорученом пошиљком
на адресу Наручиоца.

2.1. Цена понуде:
Цена је изражена у динарима, без ПДВ-а, и појединачна је за наведене ставке у
спецификацији.
Понуђена цена важи до краја извршења уговора и не може се мењати.
2.2. Kонтакт лице или служба:
Сва додатна обавештења и информације могу се добити на телелефон 017/423-875.

Директор
Саша Стаменковић

Прилог 1.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Место и датум :
_______________

М.П.

Понуђач:
________________

Прилог 2

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:

Ред.

Назив понуде

Број

Јед.

Цена по
јед.мере
мере без ПДВ-а

Цена по
јед.мере са
ПДВ-а

Укупна цена Укупа цена
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Укупно:

Место и датум:
_______________

Понуђач:
М.П.

______________________

