
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ  “KЊАЖЕВАЦ”
КЊАЖЕВАЦ
Карађорђева 15
Tel: директор 019/731-407; 
 E-mail: muzejknjazevac@  mts  .rs  
МБ : 07301464
ПИБ: 100 630 758
Дел. бр. 631-31
Датум : 18.08.2016. год.

У смислу чл. 108. тач. 1 и 3. Закона о јавним набавкама ( '' Сл. Гласник РС '' 
бр. 68/15 ),Записника о отварању понуда бр. 631-29 од 17.08.2016. и Извештаја 
Комисије  о  стручној  оцени понуда  бр.  631-30 од 18.08.2016., у  ЈНМВ, набавци 
услуге увођења система аутоматске дојаве пожара у објектима Завичајног музеја 
Књажевац, на  четири  локација, две  у  Књажевцу  у  ул.  Карађорђевој  бр.  15.  и 
Његошевој  бр.  6., једне  у  Равни  и  једне  у  Балта  Бериловцу  бр. 2/2016, дана 
18.08.2016. год., доносим

О Д Л У К У
о додели уговора

1. У  поступку  јавне  набавке  мале  вредности, за  набавку  услуге  увођења 
система аутоматске дојаве пожара у објектима Завичајног музеја Књажевац, 
на четири локација,две у Књажевцу у ул. Карађорђевој бр. 15. и Његошевој 
бр.  6., једне  у  Равни  и  једне  у  Балта  Бериловцу,  бр.  2/2016,  уговор  се 
додељује  Понуђачу ''МБ Инжењеринг'' са седиштем у Књажевцу, ул. Лоле 
Рибара бр. 219. 

2. Одлуку  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  сајту  наручиоца 
www.muzejknjazevac.rs у року од три дана од дана доношења.

3. Уговор  о  набавци  услуге  увођења  система  аутоматске  дојаве  пожара  у 
објектима Завичајног музеја Књажевац, на четири локација, две у Књажевцу 
у ул. Карађорђевој бр. 15. и Његошевој бр. 6., једне у Равни и једне у Балта 
Бериловцу, биће закључен са понуђачем из тач. 1. Одлуке пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права,у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5. 
ЗЈН.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком  Наручиоца  Завичајног  музеја  Књажевац  дел.  бр.  631-23  од 
05.08.2016. год. покренут је поступак јавне набавке мале вредности, набавке 
услуге  увођења  система  аутоматске  дојаве  пожара  у  објектима  Завичајног 
музеја Књажевац, на четири локација,две у Књажевцу у ул. Карађорђевој бр. 
15. и Његошевој бр. 6., једне у Равни и једне у Балта Бериловцу.

mailto:muzejknjazevac@mts.rs


Процењена  вредност  јавне  набавке  је  895.833,оо  дин.  без  ПДВ-а, 
односно1.075,000,оо динара са ПДВ-ом.

Средства за ЈНМВ бр.  2/2016 предвиђена су Планом набавки Завичајног 
музеја Књажевац за 2016. годину,  број: 631-01 од 29.01.2016., тј. изменом Плана 
бр.631-13/16 од 22.06.2016.  на позицији 424911 којим је  предвиђено да се део 
средстава обезбеђује из Министарства културе, путем добијеног Пројекта а део 
средстава из буџета СО Књажевац за 2016. годину.

Позив  за  достављање  понуда  и  конкурсна  документација  за  предметну 
набавку,  објављени  су  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  сајту  наручиоца 
www.muzejknjazevac.rs, дана 09.08.2016. год.

 Рок за давање понуда био је 8 дана од дана објављивања јавног позива до 
17.08.2016. год. до 13 30 h.
       У року за подношење понуда, благовремено је приспела само једна понуда:

Редни 
број

Број под којим је понуда 
заведена

Назив и седиште 
понуђача/шифра 
понуђача

Датум пријема Час пријема

1. 631-28
17.08.2016.

'' МБ Инжењеринг 
'', Књажевац, Лоле 
Рибара 219.

17.08.2016. 1130

Као критеријум за оцену понуда и доделу уговора из тачке 17. конкурсне 
документације, у смислу чл. 85 ст. 1. тач. 2. ЗЈН, одређена је најнижа понуђена 
цена.

Понуђач ''МБ Инжењеринг'' из Књажевца, за конкретну набавку, понудио је 
цену, као у приложеној табели:
понуђач Понуђена цена 

за сва 4 
објекта без 
ПДВ-а

Понуђена цена 
за сва 4 
објекта са 
ПДВ-ом

Износ 
аванса 
/уколико је 
понуђач 
тражио

Гарантни рок 
из понуде

''МБ 
Инжењеринг'' 
Књажевац, 
Лоле Рибара 
219.

дел. бр. 631-
28/17.08.2016.

893.650,оо 
дин.

1.072.380,оо 
дин.

30 % од 
вредности 
понуде без 
ПДВ-
а,односно 
268.095,оо 
дин.

24 месеца



Чланом 107. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број 
68/15, у даљем тексту: Закон), прописано је да Наручилац  прихватљиве понуде 
рангира  применом  критеријума  за  доделу  уговора  одређеног  у  позиву  за 
подношење понуде и конкурсној документацији.

Чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама након спроведене стручне 
оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели 
уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду

У смислу чл. 3. ЗЈН прихватљива понуда је понуда која је благовремена, 
коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је  одговарајућа, која не 
ограничава,  нити условљава права наручиоца  или обавезе понуђача и  која  не 
прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Једина  приспела  понуда  понуђача  ''МБ  Инжењеринг''  из  Књажевца, са 
седиштем у ул.  Лоле Рибара бр. 219. је прихватљива и у складу са захтевима 
наручиоца  из  конкурсне  документације.Такође, понуђач  је  доставио  и  све 
захтеване доказе и прилоге за јавну набавку мале вредности бр. 2/2016. Понуђена 
цена  је  у  складу  са  процењеном  вредношћу  набавке  и  у  границама  лимита 
опредељених средстава из Годишњег плана јавних набавки наручиоца број: 631-
01 од 29.01.2016.,тј. измене Плана бр.631-13/16 од 22.06.2016. на позицији 424911, 
због чега су се стекли услови за примену чл. 107.ст. 3. ЗЈН и доношење одлуке, 
као у диспозитиву, тач. од 1. до 3.

Поука  о  правном леку: Против ове Одлуке  може се  поднети захтев за 
заштиту права Наручиоцу, за републичку комисију за заштиту права понуђача, уз 
уплату реп. административне таксе у износу од 60.000,оо дин., у року од 5 дана од 
дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

                                                                                                                                     За 
Наручиоца, в.д. директора 

Завичајног музеја Књажевац

_______________
М.П.          Милена Милошевић Мицић


