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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

 “31.јануар” 
  В Р А Њ Е 

   Број   2178-4/19 
Датум 

1. 

14.11.2019.године 
 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Историјски архив „31.јануар“ Врање, 
ул. Партизанска бр. 17а, www.vranjearhiv.com  

2. Врста наручиоца: јавна установа у области 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 је набавка под називом „Покретни механички систем – архивске 
полице – за смештај архивске грађе. 
 Ознака из општег речника набавке: 39131100 – Полице за архиву. 
                                                        

5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:  
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

    Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач  ЖРЕБОМ. 
 
6. 

Конкурсна документација се може преузети у електронској форми на Порталу јавних 
набавки и интернет страници  Наручиоца 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна:  

www.vranjearhiv.com 
 

7. Начин подношења понуде и рок:  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
22.11.2019. године до 11:00 сати  у пријемну канцеларију Установе у Врању, 
Партизанска бр. 17а. 
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу: Историјски архив 
„31.јануар“ Врање, ул. Партизанска бр. 17а. 
Понуђач ће на коверти назначити следеће: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: 
ПОКРЕТНИ МЕХАНИЧКИ СИСТЕМ – АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ- ЗА СМЕШТАЈ 
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ – ЈН 1.1.1./19 - НЕ ОТВАРАТИ” 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом, и на полеђини коверте 
наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме 
овлашћеног лица за контакт.  
Понуђач може и да на предњу страну коверте залепи попуњен „Помоћни образац“ (ПО1, 
страна 31 конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју 
телефона, емаил адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт. 

 
8. Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда одржаће се 22.11.2019. године  у 11:30 часова, у Врању, ул. 
Партизанска бр. 17а,  у канцеларији директора Установе.  
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9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:  
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају писмена 
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда.  
 

10. Рок за доношење одлуке: 
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања 
понуда, односно до 02.12.2019.године.  
 

11. Лице за контакт: 
Контакт особа је Јелена Јовић, дипл. правник, тел/факс.017/423-334; е-маил: 
jelena.arhiv.vranje@gmail.com .  
 
                                                                    
                                                                                Комисија за јавне набавке 


