МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-44/13
Датум: 28.07.2017. године
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда, по члану 36. став 1. тачка 1) Закона, МСУ
број: 01-44/3 од 17.07.2017. године, Извештаја Комисије за јавну набавку МСУ број: 0144/12 од 26.07.2017. године и члана 34. ст. 1. тач. 12) Статута, МСУ број: 01-2/111 од
23.12.2016. године, в.д. директора доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
Куповина добара - Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја
савремене уметности
ППБО - добара бр. 01/17

Додељује се уговор понуђачу: МАЈОР ЕНТЕРИЈЕР ДОО, 11250 Београд Железник, Булевар Младих 2, код наручиоца заведена под МСУ број: 01-44/9 од
26.07.2017. године по цени од 57.297.367,52 динара без ПДВ-а, односно 68.756.841,02
динара са ПДВ-ом.

Образложење
На основу чл. 36. ст. 1. тач. 1) Закона, а због обуставе отвореног поступка јавне
набавке: Куповина добара - Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја
авремене уметности, ЈН - добара бр. 01/17, јер су све понуде биле неодговарајуће и
неисправне, те нису били испуњени услови за доделу уговора, у складу са чл. 109. ст. 1.
Закона, наручилац је донео Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда, МСУ број: 01-44/3 од 17.07.2017. године, за јавну набавку
добара: Куповина добара - Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја
савремене уметности, ППБО - добара бр. 01/17, која је предвиђена у Финансијском
плану наручиоца и Плану јавних набавки за 2017. годину, на економској класификацији
(конту) 512600, процењене вредности 57.583.333,00 динара и Решење о образовању
Комисије за јавну набавку, МСУ број: 01-44/4 од 17.07.2017. године, која је припремила
Конкурсну документацију, МСУ број: 01-44/5 од 18.07.2017. године и дана 18.07.2017.
године позвала (електронским путем) понуђача МАЈОР ЕНТЕРИЈЕР ДОО, 11250
Београд - Железник, Булевар Младих 2, да поднесе понуду и истовремено објавила
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда и Конкурсну документацију, на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца а 24.07.2017. године и на Порталу службених гласила Републике Србије и база
прописа.
Комисија за јавну набавку је дана 26.07.2017. године спровела поступак отварања
понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда, МСУ број: 01-44/10 од
26.07.2017. године и Записник о преговарању МСУ број: 01-44/11 од 26.07.2017. године а
након тога приступила прегледу и стручној оцени понуда, о чему је сачинила Извештај о
стручној оцени понуда, МСУ број: 01-44/12 од 26.07.2017. године, у којем је констатовано:
- да је до истека рока за подношење понуда, односно до дана 26.07.2017. године, до
12:00 часова, примљена 1 понуда, понуђача:

1. МАЈОР ЕНТЕРИЈЕР ДОО, 11250 Београд - Железник, Булевар Младих 2 код наручиоца заведена под МСУ број: 01-44/9 од 26.07.2017. године.
Подаци из понуде:
Број под којим је понуда заведена: 3426 од 25.07.2017. године
Назив или шифра понуђача: МАЈОР ЕНТЕРИЈЕР ДОО
Понуђена цена:
- Укупна цена без ПДВ-а: 57.297.367,52 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 68.756.841,02 динара.
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:
Укупна цена без ПДВ-а: 57.297.367,52 динара
Други подаци из понуде:
- Понуда се подноси: самостално
- Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача
- Услов плаћања: 70% авансно
- Рок плаћања: 45 дана од дана пријема захтева за плаћање
- Рок израде: 50 дана
- Рок испоруке и монтаже: 15 дана
- Место испоруке: Ушће 10, Блок 15, 11070 Нови Београд
- Гарантни рок: 24 месеца
- Рок за решавање рекламације: 3 дана
- Рок важења понуде: 30 дана

-

да поступак преговарања није спроведен јер се понуђач, позван да учествује у
преговарачком поступку није одазвао позиву, те се цена која је наведена у
достављеној понуди понуђача, сматра коначном;
да након прегледа и стручне оцене, примљена понуда није одбијена;
да је након спроведене стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку,
предлажила наручиоцу доношење Одлуке о додели уговора, понуђачу: МАЈОР
ЕНТЕРИЈЕР ДОО, 11250 Београд - Железник, Булевар Младих 2, чија је понуда
код наручиоца заведена под МСУ број: 01-44/9 од 26.07.2017. године, по цени од
57.297.367,52 динара без ПДВ-а, односно 68.756.841,02 динара са ПДВ-ом, у
складу са чланом 107. став 3. Закона.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда, наручилац је донео одлуку као у
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ Ј1ЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права, у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Доставити:
- Одељењу финансија
- Архиви

