Наручилац: Народни музеј у Крагујевцу
Адреса: Вука Караџића 1
Место: Крагујевац
Број јавне набавке: 4/15
Датум: 11.12.2015. године

На основу чл. 108 Закона о Јавним набавкама, а у складу са Стручном оценом понуда бр. 03-1591
од 10.12.2015., доносим

ОДЛУКУ
о додели уговора

Додељује се уговор о купопродаји етнолошкоих предмета за збирку за партију 1 Станки Васиљевић из
Горње Сабанте ЈМБГ:1110940725058, а за партију 2 Љиљани Миловановић из Драгобраће
ЈМБГ:2202945725019.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 24.11.2015. године донео Одлуку о покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда бр. 4/15 за набавку добара: откуп етнолошких предмета,
обликован у две партије и то:
1. Партија 1
Врста предмета јавне набавке: 39500000 – тканине од текстила и сродни предмети.
2. Партија 2
Врста предмета јавне набавке: 22300000 – разгледнице, честитке и други штампани материјал.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда за партију 1
и једна понуда за партију 2.
Након спроведеног отварања понуда комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила Извештај о томе.
У Извештају о стручној оцени понуда бр.03-1591 од 10.12.1015. године комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке:
Поступак јавне набавке: набавка добара: откуп етнолошких предмета обликована у две партије:
1. Партија 1
Врста предмета јавне набавке: 39500000 – тканине од текстила и сродни предмети.

2. Партија 2
Врста предмета јавне набавке: : 22300000 – разгледнице, честитке и други штампани материјал.

2. Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:
39500000 – тканине од текстила и сродни предмети и 22300000 – разгледнице, честитке и други
штампани материјал. Подаци о апропропријацији у буџету, односно у финансијском плану за
плаћање: Средства су планирана и обезбеђена и предвиђена су у финансијском плану наручиоца
на позицији 515122.
3. Процењена вредност јавне набавке:
 Без ПДВ-а: 8.800,00 динара
За партију 1: 6.300,00 динара
За партију 2: 2.500,00 динара
4. Евентуална одступања од плана набавки са образложењем:
Није их било
5. Основни подаци о понуђачима:
За партију 1
Број под којим је
Подносилац понуде
понуда заведена
08-1555
Станка Васиљевић

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
6.300,00

За партију 2
Број под којим је
Подносилац понуде
понуда заведена
08-1558
Љиљана Миловановић

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
2.500,00

6. Подаци о Уговору:
За партију 1
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

6.300,00 динара
Понуђач није у систему ПДВ-а
30 дана од дана закључења уговора
60 дана

За партију 2
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

2.500,00 динара
Понуђач није у систему ПДВ-а
30 дана од дана закључења уговора
60 дана

7. Комисија је утврдила да понуде Понуђача у свему одговарају потребама Наручиоца , и у
преговарачком поступку су договорени сви елементи Уговора.
.
8. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз
помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:
За партију 1: Станка Васиљевић из Горње Сабанте
За партију 2: Љиљана Миловановић из Драгобраће
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема исте.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
доставља непосредно, електронском поштом на e/mail: muzejkg@gmail.com,факсом на број: 034/331-782
или препорученом пошиљком са повратницом.
У Крагујевцу,
дана 11.12.2015.

