
 

 

 

 

  

  
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 

и 68/15),  

 

МУЗЕЈ СРЕМА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
упућује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив Наручиоца: Музеј Срема  

Адреса наручиоца: Вука Караџића 3, 22 000 Сремска Митровица  

Интернет страница наручиоца: www.muzejsrema.com 

Врста наручиоца: установа-култура  

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности, Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, санација Музеја Срема у Сремској Митровици, Трг Светог 

Стефана 15 (санација крова, подрума и санација влаге у објекту)-I фаза, ЈН 1.2.2/2019.  

Врста предмета: радови  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег рачника набавке: Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, санација Музеја Срема у Сремској Митровици, Трг Светог 

Стефана 15 (санација крова, подрума и санација влаге у објекту)-I фаза  

Шифра из ОРН-а:  

45454100 – радови на обнови 

45212350-зграде од посебног историјског и архитектонског значаја  

Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера елементи 

критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора је висина 

траженог аванса – понуђач који тражи мањи аванс имаће предност у додели уговора 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:  

Портал Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Музеја Срема: 

www.muzejsrema.com 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити 

при запошљавању, уловима рада и сл:  

МУЗЕЈ СРЕМА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

22000  Сремска Митровица   

Вука Караџића 3,  

Тел/фах: 022/ 621-150 

E-mail: administracija@muzejsrema.com 

жиро рачун: 840-108664-56  

ПИБ 100519305   
мат. број: 080158725; шифра дел: 9102 

                    Број: 402-5 

                  Датум: 11.09.2019. године 

 

http://www.zavodsm.rs/
http://www.zavodsm.rs/


Министарство финансија www.mfin.gov.rs, Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине www.mpzzs.gov.rs, Агенција за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs, 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и Позивом за 

подношење понуда. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу 

Музеј Срема Сремска Mитровица, Вука Караџића 3, 22 000 Сремска Митровица, са 

назнаком: “Понуда за јавну набавку - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

санација Музеја Срема у Сремској Митровици, Трг Светог Стефана 15 (санација 

крова, подрума и санација влаге у објекту)-I фаза ЈН 1.2.2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”, 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

19.09.2019. године, до 11,00 часова.  

Понуде се достављају у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом 

отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да 

понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда мора 

да важи минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда 

Место, време и начин отварања понуде:  

Отварање понуда обавиће се  у Музеју  Срема, Вука Караџића 3, 22000 Сремска 

Митровица, дана 19.09.2019. године у 11,30 часова, у присуству чланова комисије, 

понуђача и заинтересованих лица. Отварање понуда је јавно и може му присуствовати 

свако заинтересовано лице. 
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:  

У поступку отварању понуда могу активно учествовати  само овлашћени представници 

понуђача, под условом да пре отварања  понуда Комисији предају уредна пуномоћја 

којима доказују овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

Рок за доношење одлуке: Одлука о дедели Уговора биће донета у року од 5  дана од 

дана отварања понуда 

Контакт подаци:   Комисија за јавну набавку редни број 1.2.2/2019 Музеј Срема 

Сремска Mитровица, Вука Караџића 3, 22 000 Сремска Митровица 

-за техничка питања: Дејан Малбашић тел: 022/ 621-150,  

e-mail: administracija@muzejsrema.com 

- за правна питања: Љиљана Богић  

e-mail: ljilja.pravnik@gmail.com.   
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