
МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ  

НОВИ САД, ДУНАВСКА 35 

БРОЈ: 03- 182 

ДАТУМ: 28.02.2020. 

ОДЛУКА  О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

 

Назив понуђача коме се додељује уговор : 

Уговор се додељује  понуђачу  ЗОМА 021 ДОО, Темеринска 12, Нови Сад  

Са понуђачем ће се склопити уговор на износ од 800 .000,00 без ПДВ-ом, са ПДВ –ом 

960.000,00 дин. 

 

 

Образложење 

 

1)  предмет јавне набавке мале вредности су добра        

ОРН: 30192000-1 канцелариски материјал 

 

2) процењена вредност јавне набавке мале вредности :  

Процењена вредност набавке је 800.000,00 без ПДВ-ом 

                                                                                                    

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

 

1. OFFICE & MORE DOO BEOGRAD, Вилине воде бб, 11000 Београд 

Одговорно лице понуђача Горан Недељковић 

ПИБ: 102748300 

Матични број: 17462989 

2. ЗОМА 021 ДОО, Темеринска 12, Нови Сад 

Одговорно лице понуђача Зоран Мастиловић 

ПИБ 105165536 

Матични број 20305380 

 

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

    Није било таквих 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. Понуђач: OFFICE & MORE DOO BEOGRAD, Вилине воде бб, 11000 Београд 

Понуђена цена : без ПДВ-а 22.560,36 дин. а са ПДВ-ом 27.793,45 дин 

Време испоруке наручене робе је  један (1) до два (2) радна дана од поручивања 

канцелариског материјала  

 

2. Понуђач: ЗОМА 021 ДОО, Темеринска 12, Нови Сад 

Понуђена цена : без ПДВ-а 4.166,50 дин. а са ПДВ-ом 2,40  дин 

Време испоруке наручене робе је 1 дан (24 )  часа од поручивања канцелариског 

материјала  

 

7) назив понуђача коме се додељује уговор     
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Ранг листа понуђача: 

 

1. Понуђач: ЗОМА 021 ДОО, Темеринска 12, Нови Сад 

Понуђена цена : без ПДВ-а 4.166,50 дин. а са ПДВ-ом 2,40  дин 

Време испоруке наручене робе је 1 дан (24 )  часа од поручивања канцелариског 

материјала  

2. Понуђач: OFFICE & MORE DOO BEOGRAD, Вилине воде бб, 11000 Београд 

Понуђена цена : без ПДВ-а 22.560,36 дин. а са ПДВ-ом 27.793,45 дин 

Време испоруке наручене робе је  један (1) до два (2) радна дана од поручивања 

канцелариског материјала  

 

Уговор се додељује  понуђачу  ЗОМА 021 ДОО, Темеринска 12, Нови Сад  

Са понуђачем ће се склопити уговор на износ од 800 .000,00 без ПДВ-ом, са ПДВ –ом 

960.000,00 дин.                                                                       
 

 

                                                                   

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

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

набавки. 

 

                                             
                                                                                       Музеј Војводине   

                                                                              Директор др Драго Његован  

 

                                                                            ______________________________               

 


