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На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12)  
 
 

НАРУЧИЛАЦ 
Кућа легата  

Кнеза Михаила 46, Београд 
 

упућује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: 

 

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  
У ИЗЛОЖБЕНОМ ПРОСТОРУ КУЋЕ ЛЕГАТА 

 

Број набавке: У-02/13  
 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 

Назив: Кућа легата 

Седиште: Београд, Кнеза Михаила 46 

Интенет страница: www.kucalegata.org 

Врста наручиоца: установа културе 

ПИБ: 103552829 

Одговорно лице: Ана Вељковић, директор 

Телефони: 011/3344-601 3344-583 

Телефакс: 011/3344-585 

Електронска пошта: kucalegata@kucalegata.org 

Текући рачун и назив 
пословне банке: 

840-873664-76 
Управа за трезор 

Матични број: 17573829 

Шифра делатности: 91.02 – делатност музеја, галерија и збирки 

 



2 

 

2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 
Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12). 
 
3. Подаци о предмету јавне набавке  
Предмет јавне набавке јесте пружање услуга физичко-техничког обезбеђења у 
изложбеном простору Куће легата који се налази у ул. Кнеза Михаила бр. 46 у Београду. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 79710000 – услуге обезбеђења 
 
4. Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  
 
5. Начин преузимања конкурсне документације  
Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси наручиоца: 
www.kucalegata.org.  
 
6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
Понуђачи своје понуде подносе у затвореној коверти, са назнаком на предњој страни: 
„ПОНУДА за јавну набавку број У-02/13 – Физичко-техничко обезбеђење у изложбеном 
простору Куће легата – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини коверте исписују назив и адресу 
понуђача. 
  
Понуде са доказима, обрасцима и прилозима који су тражени у конкурсној документацији, 
понуђачи могу поднети непосредно Наручиоцу на адресу: Кућа легата, Илије Гарашанина 
24, 11120 Београд или доставити путем поште препоручено на исту адресу. 
 
Рок за подношење понуда је 30. мај 2013. године до 12:00 часова. 
 
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у овом позиву сматраће се 
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити 
препоручено, путем поште неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 
7. Место, време и начин отварања понуда 
Јавно отварање благовремено поднетих понуда обавиће Комисија за јавну набавку у 
просторијама наручиоца у ул. Илије Гарашанина бр. 24 у Београду, 30 минута након 
истека рока за подношења понуда истога дана односно 30. јуна 2012. године у 12:30 
часова.  
 
8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уколико предају 
Комисији за јавну набавку овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда, 
печатирано и потписано од стране овлашћеног лица. 

http://www.kucalegata.org/
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9. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од десет дана од дана отварања 
понуда и биће достављена понуђачима у року од три дана од дана доношења 
електронском поштом, факсом или путем поште препоручено са повратницом. 
 
10. Лице за контакт 
Лице за контакт у предметној јавној набавци је Филип Брусић-Renaud, секретар Куће 
легата. 
 

 

                                       
 


