
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ  
АРХИВ ВАЉЕВО 
Ул.  Поп Лукина 52 
14000 Ваљево 
Број: 799 
Датум: 07.12.2017. 
Редни број набавке: 3/2017 
 
 
На основу члана 39., члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО, Ул.  Поп Лукина 52, 
14000 Ваљево, (скраћени назив: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ), као наручилац у 
поступку јавне набавке мале вредности, објављује 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 
Назив наручиоца: МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО 
 
Адреса наручиоца: Ул. Поп Лукина 52, Ваљево 
 
Интернет страница наручиоца: http://istorijskiarhiv.rs/  
 
Врста наручиоца: установа културе 
 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
 
Предмет јавне набавке:  набавка добара – опреме. Набавка је обликована у две 
партије:   Партија 1: Набавка изложбених витрина  Партија 2: Набавка електронске опреме 
 Назив и ознака из општег речника набавке - 32300000 – Телевизијски и радио 
пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука или слике, 39150000– 
Разни намештај и опрема, 30210000 – Машине за обраду података (хардвер). 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом Наручилац ће 
избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду 
понуђача који је понудио најдужи рок важења понуде. 
 



Начин преузимања конкурсне документације: 
Конкурсна документација неопходна за давање понуде, може се преузети 
електронским путем са Портала јавних набавки, преко интернет странице 
Наручиоца, до истека рока за подношење понуда. 
 
Начин подношења понуде и рок:  
Понуде се могу доставити лично или путем поште на адресу Наручиоца (Ул. Поп 
Лукина 52, Ваљево) односно електронским средствима, најкасније до 15.12.2017. 
године, до 12 часова. 
 
Понуда у штампаном облику подноси се у затвореној и запечаћеној коверти, са 
тачно наведеним називом понуђача, адресом, контакт особом, бројем телефона и 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара, партија број___, ЈН бр 
3/2017. - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење 
понуда дана 15.12.2017. године, у 15 часова, на адреси наручиоца: 
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО, Ул.  Поп Лукина 52, 
14000 Ваљево. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: 
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним 
овлашћењем за учешће у поступку отварања (оверено и потписано пуномоћје), које 
подносе Комисији пре почетка јавног отварања. 
 
Рок за доношење одлуке: 
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од десет дана од дана 
отварања понуда. 
 
Наручилац задржава право да изабере једног понуђача зависно од повољности 
понуде или да одустане од избора, ако установи да ниједна понуда не одговара 
захтевима из конкурсне документације.  
 
Лице за контакт: Велибор Видић, e-mail: arhivvaljevo@gmail.com 


