
МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 

Б  Е  О  Г  Р  А  Д  

ВУКА КАРАЏИЋА 18. 

Број: ЈНМВ-05- 400/17 

Датум: 27.11.2017. 

 

 

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

Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну број: ЈНМВ-05-399/17 од 

27.11.2017.године, в.д.директор Музеја доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о додели уговора 

 

1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци  специјализоване опреме  за музејске депое са 

монтажом понуђачу  Мегал с.з.т.р. Нови Сад, Анице Савић Ребац 21 Матични број 

53593852  ПИБ 100734196   Ерсте банк ад  340-6896-97. 

 

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

документацији и усвојеној понуди изабраног понуђача из претходног става ове одлуке 

број: 452/17 од 17.11.2017., у року од у року од 5 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права. 

3. Ову одлуку доставити свим понуђачима. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

Наручилац Музеј примењене уметности је дана 09.11.2017.године донео одлуку о 

покретању поступка мале вредности за јавну набавку добара- специјализоване опреме за 

депое са монтажом број ЈНМВ-05-369/17. 

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

интернет страници Музеја примењене уметности дана 10.11.2017. 

Рок за подношење понуда је до 20.11.2017 године до 13,00 часова. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца  приспеле су две (2) понуде. 

Након спроведеног отварања понуда 20.11.2017.године у 13,30 часова, Комисија за 

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

У Извештају Комисија је констатовала следеће: 

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

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  специјализована опрема за депое са монтажом 



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

ЈН Д -1.1.2. 

4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 1.563.333,00динара без ПДВ-а., са обрачунатим 

ПДВ-ом 1.876.000,00 динара. 

5. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак мале вредности 

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

Маскарели кустос, члан;  3. Милан Андрић конзерватор, члан; 4. Биљана Црвенковић, 

кустрос члан  5.Ивана Дрчелић шеф рачуноводства, члан. 

7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:  Записник о отварању понуда бр. ЈНМВ-05-387/17 од 

20.11.2017.године 

8. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:  

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

благовременио тј. до 13,00 часова дана 20.11.2017.године, пристигло две (2)  понуде 

понуђача: 

06-382  20.11.2017. 12,11 Мetal furniture plus doo Београд Хаџи Ђерина 12. 

06-383  20.11.2017. 13,00 Мегал с.з.т.р. Нови Сад, Анице Савић Ребац 21. 

 

4. Понуђач Мetal furniture plus doo Београд Хаџи Ђерина 12. поднео је самостално 

понуду број 21-500 17.11.2017. и то: 

 

- Понуђена цена без ПДВ-а 1.337.998,00 динара, са обрачунатим ПДВ-ом 

1.605.597,60 динара; 

- Рок испоруке опреме 30 дана од дана закључења уговора; 

- Гаранција за испоручену опрему је у оквиру захтеваног временског преиода 

гаранције (2 године); 

- Рок плаћања: 20 дана од пријема рачуна; 

- Аванс: 50%. 

 

Понуђач Мегал с.з.т.р. Нови Сад, Анице Савић Ребац 21. .самостално је поднео понуду 

број 452 од  17.11.2017. и то: 

- Понуђена цена без ПДВ-а 1.290.900,00 динара, са обрачунатим ПДВ-ом 

1.549.080,00 динара; 

- Рок испоруке опреме 29 дана од дана закључења уговора; 



- Гаранција за испоручену опрему је у оквиру захтеваног временског преиода 

гаранције (2 године); 

- Рок плаћања: 17 дана од пријема рачуна; 

- Аванс 50%. 

 

 

5. Елемент критеријума је најнижа понуђена цена.  

Комисија утврђује ранг листу: 

1. Мегал с.з.т.р. Нови Сад, Анице Савић Ребац 21.  - 1.290.900,00 динара 

2. Мetal furniture plus doo Београд Хаџи Ђерина 12. -1.337.998,00 динара 

 

6. Комисија је након детаљног прегледа понуде, оцењујући административну и 

техничку усаглашеност благовремене понуде у односу на обавезне и додатне 

услове предвиђене конкурсном документацијом, утврдила да  су  понуђачи  

доставили тражене обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку из 

конкурсне документације. Након прегледа достављених образаца и доказа комисија 

је утврдила да нису уочени недостаци у понудама  понуђача Мetal furniture plus 

doo Београд Хаџи Ђерина 12. и Мегал с.з.т.р. Нови Сад, Анице Савић Ребац 21.   

 

7. Даље, Комисија констатује да понуђена цена не прелази процењену вредност 

набавке опреме за депое са монтажом,  предлаже одговорном лицу наручиоца да 

уговор додели понуђачу Мегал с.з.т.р. Нови Сад, Анице Савић Ребац 21 Матични 

број 53593852  ПИБ 100734196   Ерсте банк ад  340-6896-97. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:   Против ове одлуке понуђач може поднети Републичкој 

комисији захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте, а исти предаје 

наручиоцу.  

 

   

 

         ЗА НАРУЧИОЦА 

        Љиљана Милетић Абрамовић,с.р. 

         директор Музеја 

Доставити: 

- Понуђачима 

- а/а  

 

 


