
 

Музеј савремене уметности Војводине 
Дунавска 37 21000 Нови Сад, Србија 
Тел/Фаx: +381-21-526 634 
office@msuv.org; www.msuv.org 
датум: 13.11.2013 
дел. број : 702-1-1/2013 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), и Извештаја о 

стручној оцени понуда број 681-1-3/2013 од 30.10.2013. године, директор Музеја Савремене 

уметности Војводине доноси 

 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈНМБ 
Ред.бр. ЈН 05/2013 

 
 
 1. Назив наручиоца: Музеј савремене уметности Војводине 
 2. Адреса наручиоца: Дунавска бр. 37, Нови Сад 
 3. Интернет страница наручиоца: www.msuv.org 
 4. Врста наручиоца: култура 
 5. Број и датум доношења одлуке: 702-1-1/2013 од 13.11.2013 
 6. Врста предмета: радови (браварски радови) 
 7. Опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН:  45421160 – браварски радови 
 8 .Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке износи до 765.833.000 
динара без пореза  
 9. Број примљених понуда: 3 понуде  
 

Ред. 
бр. 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Понуђена цена(без пдв) или евентуални попусти /динари 

1. 690-1-1/2013 
 Мегал“ сзтр 
Анице Савић Ребац 21 
Нови Сад 

-укупна цена без ПДВ: 454.900, 

   -ПДВ: 90.980,00  

   -укупна цена са ПДВ: 545.880,00 

   - гарантни рок: 36 месеци 

   -рок важења понуде: 30 дана 

   -начин давања понуде: самостално 

   -понуда потписана и оверена: да 

    

2. 691-1-1/2013 
Победа-Зара АД 
Раде Кончара 1 
Петроварадин 

-укупна цена без ПДВ: 998.662,80 

   -ПДВ: 199.732,56  

   -укупна цена са ПДВ: 1.198,395,36 

   - гарантни рок: 36 месеци 

   -рок важења понуде: 30 дана 

   -начин давања понуде: самостално 

   - понуда потписана и оверена: да 

3. 693-1-1/2013 
Финиш Бау  
ЈНА 63/1, Темерин 
 

-укупна цена без ПДВ: 665.553,66 

   -ПДВ: 133.110,73  

   -укупна цена са ПДВ: 798.664,39 

   - гарантни рок: 36 месеци 

  - -рок важења понуде: 40 дана  

   -начин давања понуде: самостално 

    -понуда потписана и оверена: да 

http://www.msuv.org/


 

 
 

 
11. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена 
12. Назив понуђача чија су понуде одбијене и разлози њиховог одбијања: 

 
 а) Као неприхватљивa одбијенa je спонуда понуђача: 
 

Ред.бр. Бр. под којим је 
понуда заведена 

Назив/шифра понуђача Разлози за одбијање понуде 

 
1. 

 
691-1-1/2013 

Победа-Зара АД 
Раде Кончара 1 
Петроварадин 
 

1. Понуда не садржи модел 
уговора 
2. исправке белилом без 
потписа и печата 

 
13. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Нема подизвођача 
 
14. Основни подаци о понуђачу којем се додељује уговор: 

Мегал“ сзтр, Анице Савић Ребац 21, Нови Сад, матични број: 53593852, ПИБ:100734196, 
Овлашћено лице: Богдан Босанчић 

15. Период важења уговора: 
Истеком гарантног рока, уговор престаје да важи. 
 
16. Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права: 
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев 
за заштиту права, сагласно члану 149. Закона о јавним набавкама.  
Понуђач који подноси захтев за заштиту права, дужан је да плати таксу одређену чланом 156 
Закона о јавним набавкама на одређени рачун буџета Републике Србије.  
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним 
набавкама.  
Упутство о уплати таксе и начин достављања доказа налази се на сајту Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
 
 
 
 

Директор Музеја савремене  
уметности Војводине 

 
 

________________________ 
Сања Којић Младенов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


