
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА 
11070 Нови Београд 

Улица Палмира Тољатија бр. 1 
 

На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама 
(«Сл. гласник РС» бр. 124/12): 

 
oбјављује 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
 

Предмет јавне набавке: 
 
 

НАБАВКА ДОБАРА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ (ЛАСЕРСКОГ ФОТОКОПИР – СКЕНЕР 
ШТАМПАЧА ШИРОКОГ ФОРМАТА)  - ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ - БРОЈ 5/13 

 
Назив наручиоца: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА 
 
Адреса наручиоца: Улица Палмира Тољатија бр. 1, 11070 Нови Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.arhiv-beograda.org 
 
Врста наручиоца: остало 
 
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 
 
Врста предмета: добра 
 
Предмет јавне набавке на који се односи конкурсна документација је набавка добара електронске опреме 
(ласерског фотокопир – скенер штампача широког формата) 
 
Ознаке из општег речника набавке је 30121100 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: је економски најповољнија понуда. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 
може се извршити са портала Управе за јавне набавке, са сајта Историјскиог архива Београда 
www.arhiv-beograda.org, електронском поштом или у просторијама Историјског архива Београда, уз 
достављање овлашћења за увид или преузимање, одмах по објављивању и упућивању позива, до рока 
одређеног за подношење понуда. Документација се преузима без накнаде. 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Рок за достављање понуда је 28.10.2013. год. до 12,00 часова на писарници Историјског архива Београда, 
Ул. Палмира Тољатија бр. 1. Понуда се доставља на начин који омогућава да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На понуди треба да стоји назнака „Понуда за јавну 
набавку мале вредности број: 5/13 – НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ (ласерског фотокопир – скенер 
штампача широког формата) - НЕ ОТВАРАТИ“  
 
Место, време и начин отварања понуда: 
Понуде ће бити отваране на јавном отварању у просторијама Историјског архива Београда по истеку рока за  
достављање понуда, дана 28.10.2013. године у 13,00 часова. 
 

http://www.arhiv-beograda.org/
http://www.arhiv-beograda.org/


 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача који желе да присуствују и активно учествују у процесу отварања понуда дужни су 
да на дан отварања поднесу пуномоћја у писаној форми за учешће у отварању понуда, за овлашћене 
представнике понуђача. Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда тј. само 
понуђачи који су поднели пуномоћја имају право да приликом отварања понуда изврше увид у податке из 
понуде који се уносе у записник о отварању понуда. 
 
Рок за доношење одлуке: 
директор Историјског архива Београда, на предлог комисије за реализацију јавне набавке ће донети одлуку 
о додели уговора или обустави поступка у року до 10 дана од дана јавног отварања понуда. 
  
Лице за контакт: 
Све информације у вези јавне набавке можете добити на телефон +381 11/2606-336 лок. 146. и e-mail 
bojan.draskic@arhiv-beograda.org- контакт особа Бојан Драшкић, дипл. правник. 
 


