
  НАРОДНИ МУЗЕЈ ПОЖАРЕВАЦ 

   Др Воје Дулића 10 

Број одлуке: 554 

Датум: 05.06.2018. године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), директор Народног музеја Пожаревац, доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

у поступку јавне набавке  

број 5/2018  

- УСЛУГЕ СМЕШТАЈА ГОСТИЈУ - 

 

Уговор се додељује понуђачу ПД ''АВАЛА'' АД са седиштем у Пожаревцу, ул. 

Лењинова бр. 3., понуда број: 283. од 30.05.2018. године, код наручиоца заведена под 

бројем: 518 од 30.05.2018. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

17.05.2018.године понуђач је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 

5/2018. 

  

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 17.05.2018. године. 

  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 519 од 30.05.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда, датој у Извештају од 05.06.2018. године. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 553 од 05.06.2018. Комисија је констатовала 

следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је: - УСЛУГЕ СМЕШТАЈА ГОСТИЈУ 

Општи речник набавки: ОРН – 55100000-1 услуге смештаја гостију. 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

2. Процењена вредност јавне набавке је 275.000,00 динара без ПДВ-а. 

   

3. У поступку јавне набавке учестовала су ДВА ПОНУЂАЧА.  

  

4. Основни подаци о понуђачима:  

1. ЈИГЗ ГРОУП'' ДОО 12206  Братинац бб 

2. ПД ''АВАЛА'' АД Пожаревац, Лењинова 3 

 

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Нема одбијених понуда   

 

 



6. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

  

7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Редни број Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Понуђена цена 

1.  
ПД ''АВАЛА'' АД Пожаревац, Лењинова 3 =80.750,00 без ПДВ-а 

2. . 
ЈИГЗ ГРОУП 12206 Братинац бб =85.000,00 без ПДВ-а 

 

8. Предлог комисије за доделу уговора: 

Комисија констатује да је понуда са најнижом понуђеном ценом понуда понуђача ПД 

''АВАЛА'' АД Пожаревац, Лењинова 3, те предлаже наручиоцу да њему додели 

УГОВОР. 

 

9. Подизвођач/Члан заједничке понуде: 

Понуђач је навео да ће набавку извршити самостално: 

 

10. Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је 

на основу законског овлашћења донело одлуку као у диспозитиву  и понуђачу, доделио 

УГОВОР.  

 

  

Поука о правном леку:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од 10 дана од 

дана пријема одлуке. 

 

 НАРОДНИ МУЗЕЈ ПОЖАРЕВАЦ 

 

________________________________ 

                                                                                             Др Гордан Бојковић, директор 

 

 

Доставити: 

- свим понуђачима у року од три дана од дана доношења. 

 


