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МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ  

НОВИ САД, ДУНАВСКА 35 

БРОЈ: 03- 1087 

ДАТУМ: 09.12.2019. 

 

ОДЛУКА  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 Одлука о обустави поступка јавне набвке бр. 1.2.18. услиге штампања  

публикације „Златни шлем, интерактивни стрип у проширеној стварности“   

У складу са чланом 109. Закона о јавним набвкама  наручилац доноси одлуку о 

обустави поступка јавне набвке јер нису испуњени услови за доделу уговора.      

                                                         

Образложење 

 

1)  предмет јавне набавке мале вредности су услиге штампања  публикације „Златни 

шлем, интерактивни стрип у проширеној стварности“   

ОРЈН: 79810000-5 услуге штампања 

 

2) процењена вредност јавне набавке мале вредности :  

Процењена вредност набавке је 121.500,00 дин.  без ПДВ-а  

Набавка није обликована по партијама  

                                                                                                    

3) основни подаци о понуђачима који су доставили своје понуде:   
      1. понуђач : BIROGRAFD COMP DOO, Атанасија Пуље 22, 11080 Земун 

Одговорно лице: Марко Биро  

ПИБ: 105007638 

Матични број : 20282088  

2. понуђач: Футура доо Петроварадин, Мажуранићева 46, Петроварадин 

Одговорно лице: Игор Влаовић 

ПИБ: 100806248 

Матични број: 08608903 

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

Процењена вредност набавке износи 121.500,00 дин. без ПДВ-а. 

Понуда понуђача  BIROGRAFD COMP DOO, Атанасија Пуље 22, 11080 Земун,је 

одбијена као  неприхватљива јер је цена из понуде већа од процењене вредности 

набавке.  Понуђена цена из понуде понуђача   износи : без ПДВ-а 131.808,00 дин. са 

ПДВ-ом 144.988,80  дин. 

Понуда понуђача  Футура доо Петроварадин, Мажуранићева 46, Петроварадин 

је одбијена као  неприхватљива јер је цена из понуде већа од процењене вредности 

набавке.  Понуђена цена из понуде понуђача   износи без  ПДВ-а 121.600,00  дин. са 

ПДВ-ом 133.760,00  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  

 

  7) Одлука о обустави поступка јавне набвке 

У складу са чланом 109. Закона о јавним набвкама  наручилац доноси одлуку о 

обустави поступка јавне набвке јер нису испуњени услови за доделу уговора.      
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу 

јавних набавки   

                                             
                                                                                  Наручилац Музеј Војводине   

                                                                                 Директор др Драго Његован                

 


