
МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ  

НОВИ САД, ДУНАВСКА 35 

БРОЈ: 03- 240 

ДАТУМ: 20.03.2019. 

 

 

ОДЛУКА  О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

 

Назив понуђача коме се додељује уговор : 

BRAIN MADE DOO, Руменачка 9, Нови Сад 

Понуђена цена: без ПДВ-а : 149.884,00 дин. са ПДВ-ом 179.860,80 дин. 

Рок испоруке: 5 дана    

Гарантни рок на одштампани материјал : 12 месеци ( 1 година) 

 

Образложење 

 

1)  предмет јавне набавке мале вредности су услуге дигиталне штампе за изложбу 

„Испит зрелости“  ОРЈН: 79811000-2  

 

2) процењена вредност јавне набавке мале вредности :  

    Процењена вредност набавке је 185.000,00 без ПДВ-ом 

                                                                                                    

3) основни подаци о понуђачима који су доставили своје понуде:  

 

1. СТОНИКОМ доо, Косанчићев венац 30, Београд 

 Одговорно лице: Мирко Милићевић 

ПИБ: 100352916 

Матични број: 17197533 

 

2. BRAIN MADE DOO, Руменачка 9, Нови Сад 

Одговорно лице : Јасмина Савић 

ПИБ : 109546059 

Матични број: 21200778 

 

4) понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда 

Понуде понуђача СТОНИКОМ доо, Косанчићев венац 30, Београд, је одбијена као 

неприхватљива јер је цена из понуде већа од процењене вредности набавке.  

Понуђена цена из понуде понуђача  СТОНИКОМ доо износи 208.500,00 дин. без  

ПДВ-а,  што је веће од процењене вредности набавке која износи 185.000,00 дин. 

 

5) ако је понуда одбијена због неуобичајно ниске цене, детаљно образложење –    

    начин на који је утврђена цена : није било тако одбијених понуда  

 

6) начин примене методологије доделе пондера: избор понуђача извршен је на 

основу критеријума : најнижа понуђена цена  

 

1.   Понуђач :  BRAIN MADE DOO, Руменачка 9, Нови Сад 

Понуђена цена: без ПДВ-а : 149.884,00 дин. са ПДВ-ом 179.860,80 дин. 

Рок испоруке: 5 дана    

Гарантни рок на одштампани материјал : 12 месеци ( 1 година) 
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7) назив понуђача коме се додељује уговор        

 

 BRAIN MADE DOO, Руменачка 9, Нови Сад 

Понуђена цена: без ПДВ-а : 149.884,00 дин. са ПДВ-ом 179.860,80 дин. 

Рок испоруке: 5 дана    

Гарантни рок на одштампани материјал : 12 месеци ( 1 година) 

 

                                                                  Лице за спровођење јавне набавке:  

                                                                           Миленко Ушћебрка 

 
 

                                                                          

 

                                                                  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних нбавки. 

 

                                                                                     

 

                                                                                      Музеј Војводине   

                                                                             Директор др Драго Његован       


