
МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ  

НОВИ САД, ДУНАВСКА 35 

БРОЈ: 03- 314 

ДАТУМ: 04.04.2019. 

ОДЛУКА  О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

 

Назив понуђача коме се додељује уговор : 

Заједничка понуда Понуђач :   

ЕНТЕРИЈЕР МОША СРБ НОВИ САД  и  ГРО СТАТИК ДОО 

Понуђена цена: без ПДВ-а: 1.100.000,00 дин. са ПДВ-ом 1.320.000,00 дин. 

Рок у коме ће понуђач почети са поправком од позива Музеја Војводине 2 дана 

Гарантни рок за извршене радове: 2 године 

Гарантни рок за уграђену опрему: према гаранцији произвођача 

                                                             

Образложење 

 

1)  предмет јавне набавке мале вредности су радови на текућим поправкама и 

одржавање објеката и зграда музеја за 2019. год.        

ОРН: 45262600-7  

 

2) процењена вредност јавне набавке мале вредности :  

Процењена вредност набавке је 1.100.000,00 без ПДВ-ом, са ПДВ –ом 1.320.000,00 дин. 

                                                                                                    

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

1.   ЕНТЕРИЈЕР МОША СРБ ДОО, Банијск 20, Нови Сад 

Одговорно лице : Божидар Стаменковић 

ПИБ: 106927901 

Матични број: 20707585, 

и 

ГРО СТАТИК ДОО, Булевар Деспота Стефана 13, Нови Сад 

Одговорно лице : Миодраг Буквић 

ПИБ: 104829500 

Матични број: 20240032 

 

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

Није било одбијених понуда 

 

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. Заједничка понуда Понуђач :   

ЕНТЕРИЈЕР МОША СРБ НОВИ САД  и  ГРО СТАТИК ДОО 

Понуђена цена: без ПДВ-а: 1.100.000,00 дин. са ПДВ-ом 1.320.000,00 дин. 

Рок у коме ће понуђач почети са поправком од позива Музеја Војводине 2 дана 

Гарантни рок за извршене радове: 2 године 

      Гарантни рок за уграђену опрему: према гаранцији произвођача 

 

Уговор се додељује понуђачу Заједничка понуда Понуђач :   

ЕНТЕРИЈЕР МОША СРБ НОВИ САД  и  ГРО СТАТИК ДОО 
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Понуђена цена: без ПДВ-а: 1.100.000,00 дин. са ПДВ-ом 1.320.000,00 дин. 

Рок у коме ће понуђач почети са поправком од позива Музеја Војводине 2 дана 

Гарантни рок за извршене радове: 2 године 

Гарантни рок за уграђену опрему: према гаранцији произвођача 

                                                              

                                                            

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 дана од пријема исте. 

 

                                                                                    Музеј Војводине   

                                                                         Директор др Драго Његован                

 


