Продајна галерија “Београд“
Косанчићев венац 19, Београд
Тел./ факс 011/3033923
e-mail – pgb.gal@sbb.rs

Београд,26.03.2020. год.
Број: I-137

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/2012, бр. 14/2015, бр. 68/2015)
НАРУЧИЛАЦ
ПРОДАЈНА ГАЛЕРИЈА „БЕОГРАД“
Београд, Косанчићев венац 19
Упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ У ПРОДАЈНОЈ ГАЛЕРИЈИ „БЕОГРАД“
Број набавке: 01/2020

1. Подаци о наручиоцу
Назив
Седиште
Врста наручиоца
ПИБ
Одговорно лице
Телефон/факс
Електронска пошта
Текући рачун и назив пос.банке
Матични број
Шифра делатности

Продајна галерија „Београд“
Београд, Косанчићев венац 19
Установа културе
100052239
директор Михаило Петковић
0113033923
pgb.gal@sbb.rs
840-760664-61
07023707
91.02

2. Подаци о врсти поступка:
Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС
бр.124/2012, бр. 14/2015, бр. 68/2015 ) .
3. Подаци о предмету јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуге – услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите за потребе Продајне
галерије „Београд“ за 2020. годину .
Назив и ознака из Општег речника набавки - услуге обезбеђења...79710000. – услуге обезбеђења
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
5. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети на порталу Управе за јавне набавке или на интернет страници наручиоца
www.galerijabeograd.org.
6. Начин и рок подношења понуде
Понуђачи подносе понуду непосредно или преко поште, у запечаћеној коверти овереној печатом понуђача, са назнаком „
Понуда за јавну набавку бр. 01/2020. – НЕ ОТВАРАТИ“. Коверт на предњој страни мора имати заводни печат понуђача, са бројем и
датумом понуде. На полеђини коверте означити пун назив понуђача, особу за контакт, адресу и телефон.
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, бр. 14/2015, бр. 68/2015 )/ у
даљем тексту ЗЈН), овим позивом и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да понуду сачини према ЗЈН и упутству Наручиоца и да је поднесе у року од 10 дана од дана објављивања
позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца , односно до 07.04.2020. год. до 12.сати,
без обзира на начин подношења понуде на адресу: Продајна галерија „Београд“, Београд, Косанчићев венац 19.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време и евидентирати број и датум понуде
по редоследу приспећа. Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда сматраће се неблаговременом и неће се
отварати, а Наручилац ће је по окончању отварања понуда исту вратити понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.
7. Важност понуде
Рок важења понуде је 60 дана од дана јавног отварања понуда.
8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се дана 07.04.2020. год. са почетком у 12 и 30 сати, у просторијама Продајне галерије
„Београд“, у ул.Косанчићев венац 19, Београд.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Представници понуђача, који желе да присуствују отварању понуда, дужни су да доставе Комисији за јавне набавке,
овлашћење за заступање, непосредно пре почетка поступка јавног отварања понуда. Овалашћење мора да буде заведено код
понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 5 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149 ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тач. 5. ЗЈН.
12. Лице за контакт: Никола Илић, заменик секретара Галерије, тел 011-3033923

директор
Михаило М. Петковић

