
МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 

Б  Е  О  Г  Р  А  Д  

ВУКА КАРАЏИЋА 18. 

Број: ЈНМВ-02/17- 149 

Датум: 10.04.2017. 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 

14/15, 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку услуге 

дигиталне штампе у 2017.години број: ЈНМВ-02/17-137 Партија 2. од 06.04.2017.године, 

в.д.директор Музеја доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о додели уговора 

ПАРТИЈА 2. 

 

1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци услуге дигиталне штампе у 

2017.години понуђачу BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD – Земун 

Атанасија Пуље 22.  

2. Уговор о јавној набавци предметне услуге закључује се у свему према 

конкурсној документацији и усвојеној понуди изабраног понуђача BIROGRAF 

COMP DOO BEOGRAD – Земун Атанасија Пуље 22, број: 90. од 05.04.2017. 

који ће услугу штампе извршити самостално. 

3. На основу ове Одлуке закључити уговор са изабраним понуђачем.  

4. Ова Одлука је коначна. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

Наручилац Музеј примењене уметности је дана 24.03.2017.године донео одлуку о 

покретању поступка мале вредности за јавну набавку услуге дигиталне штампе у 

2017.години број ЈНМВ-02/17-108 Партија 2. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на 

интернет страници Музеја примењене уметности дана 27.03.2017. 

Рок за подношење понуда је до 06.04.2017 године до 13,00 часова. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца је приспела је једна понуда. 

Након спроведеног отварања понуда 06.04.2017.године у 13,30 часова, Комисија за 

јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

Комисија је дана 06.04.2017.године оцењивала понуду , и утврдила да је понуда 

прихватљива, јер је сачињена у складу са законом и конкурсном документацијом.  



Даље, Комисија је констатовала следеће: 

1.НАРУЧИЛАЦ: Музеј примењене уметности из Београда, Вука Караџића бр. 18. 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  услуга дигиталне штампе у 2017.години, под ознаком 

ЈНМВ-02/17 Партија 2. 

3. НАБАВКА предвиђена  Планом набавки  за 2017.годину  под редним бројем : УСЛУГЕ 

1.2.1. 

4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 1.279.167,00 динара без ПДВ-а. 

5. ВРСТА ПОСТУПКА:  поступак мале вредности. 

6. КОМСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ : 1. Слађана Томић секретар, члан; 2. Андријана 

Ристић кустос библиотекар, члан;  3. Ивана Дрчелић шеф рачуноводства, члан. 

7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:  Записник о отварању понуда бр. ЈНМВ-02/17-135 од 

06.04.2017.године 

8. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:  

- Комисија за јавну набавку је Записником о отварању понуда констатовала да је 

благовременио тј. до 13,00 часова дана 06.04.2017.године, пристигла једна понуда  

и то: 

Број под којим је 

понуда заведена 

Час Назив или шифра понуђача 

06-ЈН- 131/ 06.04.2017. 10,40 Бирограф Комп доо Земун, Атанасија Пуље 

22. 

 

9.  Комисија је констатовала да је Понуђач Бирограф Комп доо поднео понуду број 90. 

од 05.04.2017.године. 

10.Понуђачи , понуђена цена и евентуални попусти који се нуде: 

Понуђач Понуђена цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

Бирограф Комп доо Земун, 

Атанасија Пуље 22 

1.175.254,70 1.410.305,63 

 

11.  Комисија констатује да је понуда Понуђача  прихватљива и да испуњава све услове 

из конкурсне документације. 



 

12. Критеријум за оцењивање понуда је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

13. Комисија је предложила да се уговор закључи са понуђачем  Birograf Comp doo 

Beograd - Земун  Атанасија Пуље 22 , чија је понуда  бр. 90 од 05.04.2017.године, 

благовремена, одговарајућа и најповољнија. 

Изабрани понуђач извршава набавку  самостално. 

14. Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 

уговора за јавну набавку услуга дигиталне штампе у поступку мале вредности ЈНМВ-

02/17 Партији 2. понуђачу Birograf Comp doo Beograd - Земун  Атанасија Пуље 22. 

 

 

   

 

          ЗА НАРУЧИОЦА 

 

Доставити: 

- Понуђачима 

- а/а  

 

 


