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Број:1-58/19
Датум: 17.12.2019.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ 124/12,14/15 и 68/15) Извештаја
Комисије за јавну набаку број 15-11-7/19 од 16.12.2019. године, директор Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, као наручилац, у поступку јавне набавке бр 05/19, чији је
предмет радови- непредвиђени радови на Буибићевој кући у Меленцима, уговор додељује групи
понуђача Заједничка понуда групе понуђача- водећи члан групе понуђача „Декорат“ ДОО Београд, Лазе
Докића 10, матични број 17416383, ПИБ 101149635, број рачуна 330-4012461-15 Credit Agricole banka
Srbija a.d., члан групе понуђача:Орнамент-инвестинжењеринг , Београд, Ребеке Вест 102, матични број
07547549 ПИБ 100027506, рачун бр 330-4001079-20 Credit Agricole banka, члан групе понуђача: Nikovic
company doo из Београда, Вељка Дугошевића 29а, матични број 17195140, ПИБ 100287733.
Образложење
Наручилац је дана 09.12.2019. године донео одлуку о покретању преговарачког поступка без
објављивања јавног позива за јавну набавку радова-непредвиђени радови на Бибићевој кући. За
поступак је прибављено мишљење Управе за јавне набавке, број 404-02-4996/19.
Процењена вредност набавке је 894.992,60 динара без ПДВ-а.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 11.12.2019. године објавио позив за подношење понуда
на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Позив за достављањее понуде достављен је групи понуђача чији је носилац Декорат д.о.о. из
Београда.
Рок за достављање понуда био је 16.12.2019. године до 11,00 часова.
До истека рока за подношење понуда, до 16.12.2019. године до 10,00 часова, на адресу наручиоца
поднета је једна понуда. Понуду је доставила позвана група понуђача- носилац групе Декорат д.о.о.
Понуда је запримљена дана 13.12.2019. године у 9,00 часова и заведена је под бројем 167-1/19.
Отварању постуда није пристуствовао овлашћени представник понуђача. Такође, није било
представника понуђача са којим би се преговарало. У конкурсној документацији, на страни 7, тачка
3.“ Елементи уговор о којима ће се преговарати и начин преговарања“, предвиђено је да се у том
случају сматра да је понуђена цена коначна цена.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда
и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда број 15-11-7/19 од 16.12.2019. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци: радови – непредвиђени радови на згради Бибићева кућа
Редни број јавне набавке у плану 1.3.4.
Процењена вредност јавне набавке је 894.992,60 динара без ПДВ-а
Критеријум за избор: најнижа понуђена цена, елементи о којима се преговара- цена.
Основни подаци о понудама и понуђачима:
Ред бр.
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Закључак Комије за јавне набавке
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