4503-60/6
24.04.2015.
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број
124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4503-60/2 од
22.04.2015. године
ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Нови Сад, Трг галерија 1,
објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ради закључења уговора о јавној набавци у предмету јавне набавке услуге
осигурања уметничких дела, из општег речника, 66510000 Услуге
осигурања
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4503-60/2015
Наручилац: Галерија Матице српске (www.galerijamaticesrpske.rs), Трг галерија 1,
21000 Нови Сад, ПИБ: 100235941, Матични број: 08038678, на основу Oдлуке
управнице бр. 4503-60/2 од 22.04.2015. године, спроводи поступак јавне набавке
мале вредности услуга уметничких дела, ради закључења уговора о јавној набавци.
Врста наручиоца: Установа културе.
Оцењивање и рангирање понуда обавиће се према критеријуму најнижа понуђена
цена.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавкии са сајта
наручиоца www.galerijamaticesrpske.rs
Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу: Галерија Матице
српске, Нови Сад, Трг галерија 1, у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара, која мора имати назнаку «Понуда за поступак јавне набавке мале
вредности –услуге осигурања уметничких дела, ЈН бр. 4503-60/2015, не
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отварати» На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача,
адреса понуђача, број телефона и контакт особа.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног
пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена
непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде.
Рок за подношење понуда је10 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу управе за јавне набавке, односно до 04.05.2015. године до 9
часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока,
сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће
неотворене враћене понуђачу.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је
означен у позиву за достављање понуда односно 04.05.2015. године са почетком у
10.00 часова у просторијама Галерије Матице српске, Нови Сад, Трг галерија 1.
(Улаз у службене просторије је из улице Мирослава Антића).
Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија
за јавну набавку Галерије Матице српске.
Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано
лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници
понуђача са уредним писменим овлашћењима која су дужна да доставе односно
предају Комисији за јавне набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања
понуда.
Записник о отварању понуда, који води Комисија за јавне набавке Наручиоца, биће
сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих
лица која буду присутна на јавном отварању понуда.
Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим
присутним представницима понуђа, а осталим понуђачима чији овлашћени
представници нису присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник ће
бити достављен у року од три дана, од дана отварања понуда.
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 10 дана од дана отварања
понуда.
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Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца
о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Све додатне информације у вези са овим јавним позивом могу се добити сваког
радног дана у времену од 09 – 12 часова на телефон бр. 021/4899012 или 4899011, а
особа за контакт је Ненад Војновић.
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