На основу члана 55.,57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службани гласник РС“ бр.124/2012 и 68/15)
ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ, Београд, Светогорска 21
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности
Услуга- Услуга обезбеђења објекта
Број набавке У-04/2018
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ, Београд, Светогорска 21
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 набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности број У- 04/2018 је услуга- Услуга обезбеђења објекта
Ознака и назив из Општег речника набавки :
79710000-услуге обезбеђења
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети, на инернет страници www.atelje212.rs , на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs и на Порталу јавних набавки града Београда https://nabavke.beograd.gov.rs
8. Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: позориште Атеље 212, Светогорска 21, Београд , са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга – Услуга обезбеђења објекта, ЈН број У-04/2018 НЕ ОТВАРАТИ.

Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу дана
21.06.2018.године, до 11 часова
Благовременом понудом сматра се понуда која је примљена од стране наручиоца до дана
21.06.2018.године, до 11 часова”.
Неблаговремене понуде, које је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда, комисија за
јавну набавку Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити понуђачима са назнаком да су
неблаговремене
9. Место, време и начин отварања понуда:
Понуде ће бити отворене јавно, дана 21.06.2018. године, са почетком у 11:30 часова у просторијама
Позоришта Атеље 212.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача који су дужни да Комисији за јавну набавку предају овлашћења за учешће у
поступку. Овлашћење треба да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица и да садржи датум и
број.
11. Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт: Жаклина Булајић, E-mail: ninab@atelje212.rs

