
БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“ 

Број: 735/2019-5 

Датум: 04.09.2019. године 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: 

Закон), Библиотека „Глигорије Возаровић“ из Сремске Митровице, Вука 

Караџића 1, објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у поступку  јавне набавке услуга 

-КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ 

(јавна набавка број 1.2.1/2019) 

 

1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца: Бибиотека ''Глигорије 

Возаровић'', 22000 Сремска Митровица, Вука Караџића 1, интернет страница 

наручиоца: www.bibliotekasm.rs 

2. Врста наручиоца: установа културе  

3. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности  

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге. 

Ознака из опшег речника набавки:  9251100-услуге библиотеке  

                                                         92521220-услуге очувања примерака. 

5. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је економски 

најповољнија понуда.   

Елементи критеријума су:  

 

Цена = 60 пондера. 

     Рок за извршење услуге 40 пондера   

      

      Цена као елемент критеријума израчунаваће се према следећој      

      формули: 

      ОБП=60xЦмин/ЦП 

 

      Легенда: 

      ОБП-Остварен број пондера 

      Цмин-најнижа понуђена цена 

      ЦП-цена која се пондерише 

       

      Рок за конзервацију и рестаурацију старе и ретке књиге израчунава се       

      према следећој формули:  

      ОБП=40xРмин/РП 

       

      Легенда: 

      ОБП-Остварен број пондера 

       Рмин-најнижи понуђени рок 

       РП-рок који се пондерише 

6. Начин преузимање конкурсне документације и интернет адреса на којој 

је конкурсна докуменатција доступна: Конкурсна документација може да 

http://www.bibliotekasm.rs/


се преузме лично уз овлашћење без накнаде у просторијама Библиотеке 

„Глигорије Возаровић“, Вука Караџића 1, 22000 Сремска Митровица, на 

Порталу управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  и на интернет 

страници наручиоца: www. bibliotekasm.rs .  

7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се 

припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и Позивом за 

подношење понуда. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште 

на адресу Библиотека „Глигорије Возаровић“, Вука Караџића 1, 22000 

Сремска Митровица, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

УСЛУГА – Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге, ЈАВНА 

НАБАВКА БРОЈ 1.2.1/19 - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести 

назив и адресу понуђача, број телефона, контакт особа.  

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.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 12.09.2019.г. до 10:00 часова.  

8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 

12.09.2019.г. у 10:15 часова, у просторијама Библиотеке ''Глигорије 

Возаровић'', Вука Караџића 1, 22000 Сремска Митровица.Отварање понуда је 

јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.    

9. Услови под којима 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.  

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

дана од дана отварања понуда.  

11. Контакт подаци:   Комисија за јавну набавку редни број 1.2.1/2019, улица 

Вука Караџића број 1,  E-mail: ljilja.pravnik@gmail.com. 

                                   Е-mail: racunovodstvo@bgvsm.org.rs 
 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ рд. број 1.2.1/2019 
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