МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-41/11
Датум: 05.03.2018. године
Београд

На основу чл. 108. Закона о јавннм набавкама („Службени гласник РС", број 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, МСУ број: 01-41/3 од 06.02.2018. године, Извештаја Комисије за јавну набавку
МСУ број: 01-41/10 од 05.03.2018. године и чл. 34. ст. 1. тач. 12) Статута, МСУ број: 012/111 од 23.12.2016. године, в.д. директора доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности
Услуге обезбеђења објеката
ЈНМВ - услуга бр. 01/18

Додељује се уговор понуђачу БОВЕКСАШ) БОО ВЕОСКАБ, 11160 Београд,
Школски трг 5, чија је понуда код наручиоца заведена под МСУ број: 01-41/7 од
01.03.2018. године, по цени радног сата од 244,00 динара без ПДВ-а, односно 292,80
динара са ПДВ-ом с тим да вредност укупног броја радних сати ангажовања извршилаца
предметних услуга, не може прелазити износ процењене вредности од 1.305.833,00 динара
без ПДВ-а, односно 1.567.000,00 динара са ПДВ-ом.

Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, МСУ број:
01-41/3 од 06.02.2018. године, за јавну набавку добара: Услуге обезбеђења објеката,
ЈНМВ - услуга бр. 01/18, која је предвиђена у Финансијском плану наручиоца и Плану
јавних набавки за 2018. годину, на економској класификацији (конту) 423500, процењене
вредности 1.305.833,00 динара, наручилац је донео Решење о образовању Комисије за
јавну набавку, МСУ број: 01-41/4 од 06.02.2018. године, која је припремила Конкурсну
документацију, МСУ број: 01-41/5 од 22.02.2018. године и дана 22.02.2018. године
истовремено објавила Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију, на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Комисија зајавну набавку је дана 02.03.2018. године спровела поступак отварања
понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда, МСУ број: 01-41/9 од 02.03.2018.
године а након тога приступила прегледу и стручној оцени понуда, о чему је сачинила
Извештај о стручној оцени понуда, МСУ број: 01-41/10 од 05.03.2018. године, у којем је
констатовано:
- да су до истека рока за подношење понуда, односно до дана 02.03.2018. године, до
12:00 часова, примљене 2 понуде понуђача по наведеном редоследу:
1. ВОВЕКСАКБ БОО ВЕОСКАБ, 11160 Београд, Школски трг 5, код
наручиоца заведена под МСУ број: 01-41/7 од 01.03.2018. године.
Подаци из понуде:
Број под којим је понуда заведена: 1139/18 од 27.02.2018. године
Назив ши шифра понућача: БОВЕКСАКО БОО ВЕОСКАБ
Понуђена иена:
- Цена радног сата без ПДВ-а: 244,00 динара

Цена радног сата са ПДВ-ом: 292,80 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:
Цена радног сата без ПДВ-а: 244,00 динара
Други подаци из понуде:
Понуда се подноси: самостално
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема захтева за плаћање
Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача
Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Рок важења понуде: 30 дана
2. ТА8 8ЕС1ЈШТУ БОО ВЕОСКАБ, 11000 Београд, Теразије 27/1, код
наручиоца заведена под МСУ број: 01-41/8 од 02.03.2018. године.
Подаци из понуде:
Број под којим је понуда заведена: 99-02 од 27.02.2018. године
Назив или шифуа понуђача: ТА8 б Е С Ш Ш У БОО ВЕОСКАБ
Понуђена цена:
- Цена радног сата без ПДВ-а: 290,00 динара
Цена радног сата са ПДВ-ом: 348,00 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:
- Цена радног сата без ПДВ-а: 290,00 динара
Други подаци из понуде:
Понуда се подноси: самостално
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема захтева за плаћање
Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача
Услов плаћања: понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Рок важења понуде: 60 дана

-

да након прегледа и стручне оцене понуда ниједна понуда није одбијена;
да је након спроведене стручне оцене понуда и рангирања прихватљивих понуда
применом критеријума за доделу уговора - најнижа понуђена цена, предложено
наручиоцу да уговор додели понуђачу: БОВЕКСАБШ БОО ВЕОСКАБ, 11160
Београд, Школски трг 5, чија је понуда код наручиоца заведена под МСУ број:
01-41/7 од 01.03.2018. године, по цени од 244,00 динара без ПДВ-а, односно 292,80
динара са ПДВ-ом, с тим да вредност укупног броја радних сати ангажовања
извршилаца предметних услуга, не може прелазити износ процењене вредности од
1.305.833,00 динара без ПДВ-а, односно 1.567.000,00 динара са ПДВ-ом.

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 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Доставити:
- Одељењу финансија
- Архиви
В.Д. ДИРЕКТОРА

Слободан Накарада

