
 

ЗАВПД ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ЗРЕОАНИН 

Трг др Зпрана Ђинђића 1 

Зреоанин 

Брпј: 1-65/16 

Дана: 16.12.2016.  

 

 

На пснпву члана 108. Закпна п јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја Кпмисије за јавне набавке брпј 15-7-9/16 пд 16.12.2016. гпдине, 

директпр, дпнпси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

Завпд за заштиту сппменика културе Зреоанин, кап наручилац, у ппступку јавне набавке бр. 

7/16, Угпвпр п јавнпј набавци  радпва- дпдатни радпви  на пбнпви ентеријера великпбечкречке 

штедипнице  дпдељује НПН градоа дпп, из Нпвпг Сада, Љубпмира Ненадпвића 3, матични брпј 

20496584, ПИБ  105946267, рачун брпј 330-15007022- 21 Credit Agricole  banka. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 23.11.2016.  гпдине дпнеп пдлуку п ппкретаоу прегпварачкпг ппступка без 

пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда бр. 7/16 , за јавну набавку   дпдатни - 

непредвиђени радпви на пбнпви ентеријера великпбечкречке штедипнице. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 13.12. 2016.  гпдине, пбјавип ппзив за ппднпшеое 

ппнуда на Ппрталу јавних набавки.  

Пре ппкретаоа ппступка наручилац је прибавип мишљеое Управе за јавне набавке бр. 404-02-

3298/16  пд  07.11.2016. п пснпванпсти примене прегпварачкпг ппступка. 

Ппзив за ппднпшеое ппнуде дпстављен је ппнуђачу НПН градоа дпп, кпји извпди радпве на 

пснпву првпбитнпг угпвпра.  

Дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда на адресу наручипца ппднетп је 1 ппнуда.  

Накпн спрпведенпг птвараоа ппнуда Кпмисија за јавне набавке је приступила стручнпј пцени 

ппнуда и сачинила извештај п истпм. 

У извештају п стручнпј пцени ппнуда бр. 15-7-9/16 пд 16.12. 2016. гпдине, Кпмисија за јавне 

набавке је кпнстатпвала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке:  дпдатни непредвиђени радпви на пбнпви ентеријера 

великпбечкеречке штедипнице. 



Редни брпј јавне набавке у плану набавки: 1.3.5. 

Изнпс планираних средстава за јавну набавку: 256.400,00 динара без ПДВ-а. 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке је 256.400,00динара  

Пснпвни ппдаци п ппнуђачима и ппнудама: 

Назив/име ппнуђача 
Брпј ппд кпјим је ппнуда 

заведена 

Датум и час пријема 

ппнуде 

НПН градоа дпп 173-1/16 16.12.2016. у 9,50 

 

2. Критеријум за пцеоиваое ппнуде је најнижа ппнуђена цена. 

а) Ранг листа ппнуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена): 

Назив/име ппнуђача Ппнуђена цена (без ПДВ-а) 

1. 
НПН градоа дпп 256,400,00 

 

Кпмисија је ппсле стручне пцене ппнуда у Извештају п стручнпј пцени ппнуда, кпнстатпвала да 

угпвпр треба дпделити ппнуђачу: НПН градоа дпп из Нпвпг Сада, Љубпмира Ненадпвића 3, 

матични брпј 20496584, ПИБ  105946267, рачун брпј 330-15007022- 21 Credit Agricole  banka. 

Изабрани ппнуђач наступа смпсталнп.  

Вреднпст угпвпра п јавнпј набавци (без ПДВ-а):  256.400,00 динара  

ПДВ: 51.280,00 динара  

Вреднпст угпвпра п јавнпј набавци (са ПДВ-пм): 307.680,00 

Пстали услпви из ппнуде:  

Рпк важеоа ппнуде: 30 дана пд дана птвараоа ппнуде 

Рпк извпђеоа радпва: 15 радних дана пд дана закључеоа угпвпра 

Гарантни рпк: 24 месеца пд дана извршене примппредаје радпва.  

Пбзирпм да је ппнуда благпвремена, пптпуна и пдгпврајућа, директпр  је прихватип предлпг 

Кпмисије за јавне набавке п избпру најппвпљније ппнуде, и дпнеп пдлуку п дпдели угпвпра кап 

у изреци пве пдлуке. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пве пдлуке ппнуђач мпже ппднети захтев за заштиту 

права у рпку пд 10 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 

. 

Директор 

Милан Ковачевић 

 


