
Народни Музеј у Београду                                                                             
Број:  103/29 
23.02.2018.  
Јавна набавка број: ИМ-4/2018 
 
На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15) директор Народног музеја у 
Београду,  доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ  
о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке– изложбени мобилијар, број јавне набавке:ИМ-4/2018 

 
  

Уговор o jaвној набавци у отвореном поступку јавне набавке– изложбени мобилијар, јавна набавка бр. ИМ – 4/2018 додељује се групи 
понуђача и то: 
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 
  

понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 103/23 од 22.02.2018.   
  

                                                     
  Образложење 

Наручилац је дана 22.01.2018. донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке добара  – изложбени мобилијар, ЈН број ИМ - 4/2018. 

  
За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија за јавне набавке, Решењем број: 103/2 од 22.01.2018. године. 

  
За наведену јавну набавку Наручилац је дана 22.01.2018. године објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на 
Порталу јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца: www.narodnimuzej.rs. 
  
Јавно отварање понуда обављено је дана 22.02.2018. године у 16,00 часова, у просторијама Наручиоца, Музеј Вука и Доситеја, ул. Господар 
Јевремова 21, Београд.  

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.narodnimuzej.rs/


  
Благовремено односно до 22.02.2018. године до 15,00 часова примљена је понуда следећег понуђача: 
  

Број под којим је 
понуда заведена 
код наручиоца 

Назив или шифра понуђача Датум  пријема 
Сат 

пријема 

 
103/23 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице 
Митровић 17 - носилац групе 
2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић 
Драгољуб предузерник, Београд, ул. 
Булевар краља Александра 127 – члан 
групе понуђача 
3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 
21/9 – члан групе понуђача 

    
22.02.2018. 

      
14:55 

 
Наведени понуђач је доставио понуду за свих 5 партија.  
 
Неблаговремено примљених понуда није било.  
 
Отварању понуда је присуствовали су представници групе понуђача:  
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17, Саша Спасић, ЈМБГ: 0803975715448 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127, Драгољуб Момчиловић, 
ЈМБГ: 2203959710282 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача, Катарина Зељко, ЈМБГ: 0803975715448 
  
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.  

У извештају о стучној оцени понуда број 103/29 од 23.02.2018. Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 
  

1. Набавкa:  добара – изложбени мобилијар 
2. Број позиције у годишњем плану набавки за 2018. годину: позиција 4. 



3. Процењена вредност:  132.495.000,00 динара без обрачунатог ПДB 
4. Вредност набавке по партијама:  

 

Партија бр. 1 – Витрине ....................................................................................... 76.450.000,00 динара 

Партија бр. 2 – Постаменти и платформа за археолошку поставку............5.280.000,00 динара 

Партија бр. 3 – Панели за затварање прозора..................................................20.295.000,00 динара 

Партија бр. 4 – Покретни зидови.........................................................................17.380.000,00 динара 

Партија бр. 5 – Платнена мембрана....................................................................13.090.000,00 динара 

 
5. Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 

   
Основни подаци о понуђачима/Докази за оцену испуњености услова тражених конкурсном документацијом: 
 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе 
понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 
 

 

 
Р. 
бр. 

 
 

УСЛОВИ 
 

 
 

ДОКАЗИ  
за оцену испуњености 

услова 

 
ДОКАЗ: 

достављен / 
није достављен  

 

  

1 Да је понуђач регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 

Доказ:  
Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда 
Напомена: Докази су идентични за свих пет 
партија 

Достављен 



2 Да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело 
примање или давање мита, кривично 
дело преваре 
 

Доказ:  
правна лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда односно 
надлежне полицијске управе на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 
• Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала 
• Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП, 
којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих (које не може 
бити старије од два месеца пре отварања 
понуда); 
предузетници:  

Достављен  
 

 
 



Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примање или давање 
мита, кривично дело преваре (које не може 
бити старије од два месеца пре отварања 
понуда) 
Напомена: Докази су идентични за свих пет 
партија 

3 Да је понуђач измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на 
њеној територији. 
 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и организације за обавезно 
социјално осигурање; Уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације (које не могу бити 
старије од два месеца пре отварања понуда) 
Напомена: Докази су идентични за свих пет 
партија 

 
Достављен  

 
 

4 Да понуђач изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, као и да 
нема забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде 

Доказ:  
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 
75. став. 2 Закона о јавним набавкама - 
ОБРАЗАЦ XII (исправно попуњен, потписан 
и оверен печатом) 
Напомена: Докази су идентични за свих пет 
партија 

 
 

Достављен  
 



5 Неопходан финансијски капацитет: 
а) да понуђач у претходне три 

обрачунске године (2015., 2016. и 2017. 

година) није пословао са губитком; 

б) да понуђач у последњих 3 године, који 

претходе месецу у коме је објављен 

позив за  подношење понуда није био у 

блокади 

 

Доказ:  

Правна лица: 1) Извештај о бонитету 

Агенције за привредне регистре (Образац 

БОН-ЈН), за обрачунску 2015. и 2016. годину; 

2) Биланс стања и Биланс успеха, за 

обрачунску 2017. годину; 3) Потврда о броју 

дана неликвидности коју издаје Народна 

банка Србије, која треба да обухвати 

захтевани период. 

Предузетници: ПДВ обвезник, предузетник 
који води пословне књиге по систему 
простог/двојног књиговодства: 1) Биланс 
успеха и Порески биланс и Пореска пријава за 
утврђивање пореза на доходак грађана на 
приход од самосталних делатности; издати од 
стране надлежног пореског органа на чијој 
територији је регистровано обављање 
делатности; 2) Потврда о броју дана 
неликвидности коју издаје Народна банке 
Србије, која треба да обухвати захтевани 
период 
Напомена: Докази су идентични за свих пет 
партија 

 
Достављен  

 

6 Неопходан пословни капацитет за 
партију бр. 1: 
Референтна листа испоручених добара, 

а који одговарају предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 3 

(три) реализована уговора за последњи 
период који није дужи од 3 (три) године 

и то 2015, 2016, и 2017. годину у 

Референтна листа испоручених добара 

Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) 

са приложеним фотокопијама закључених 

уговора (не старије од три године односно за 

период 2015, 2016, 2017. године) 

 
Достављен  

 
 



минималном износу од укупно 
8.000.000,00 динара.  

Фотокопије закључених уговора који говоре о 

испоруци добара морају бити потписани и 

печатирани од стране Понуђача. У случају да 

Наручилац то захтева Понуђач је дужан да 

достави на увид и оригинал сваког од 

приложених уговора и који говоре о 

извршењу уговора;  

Доказ 2: Потврда референтног наручиоца 

(Образац XIV) 

7 Неопходан пословни капацитет за 
партију бр. 2: 
Референтна листа испоручених 
добара, а који одговарају предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 
3 (три) реализована уговора за 
последњи период који није дужи од 3 
(три) године и то 2015, 2016, и 2017. 
годину у минималном износу од 
укупно 5.000.000,00 динара. 

Референтна листа испоручених добара 

Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) 

са приложеним фотокопијама закључених 

уговора (не старије од три године односно за 

период 2015, 2016, 2017. године) 

Фотокопије закључених уговора који говоре о 

испоруци добара морају бити потписани и 

печатирани од стране Понуђача. У случају да 

Наручилац то захтева Понуђач је дужан да 

достави на увид и оригинал сваког од 

приложених уговора и који говоре о 

извршењу уговора;  

Доказ 2: Потврда референтног наручиоца 

(Образац XIV) 

 
Достављен  

 

8 Неопходан пословни капацитет за 
партију бр. 3: 
Референтна листа испоручених 
добара, а који одговарају предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 

Референтна листа испоручених добара 

Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) 

са приложеним фотокопијама закључених 

Достављен 



3 (три) реализована уговора за 
последњи период који није дужи од 3 
(три) године и то 2015, 2016, и 2017. 
годину у минималном износу од 
укупно 10.000.000,00 динара. 

уговора (не старије од три године односно за 

период 2015, 2016, 2017. године) 

Фотокопије закључених уговора који говоре о 

испоруци добара морају бити потписани и 

печатирани од стране Понуђача. У случају да 

Наручилац то захтева Понуђач је дужан да 

достави на увид и оригинал сваког од 

приложених уговора и који говоре о 

извршењу уговора;  

Доказ 2: Потврда референтног наручиоца 

(Образац XIV) 

9 Неопходан пословни капацитет за 
партију бр. 4: 
Референтна листа испоручених 
добара, а који одговарају предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 
3 (три) реализована уговора за 
последњи период који није дужи од 3 
(три) године и то 2015, 2016, и 2017. 
годину у минималном износу од 
укупно 10.000.000,00 динара. 

Референтна листа испоручених добара 

Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) 

са приложеним фотокопијама закључених 

уговора (не старије од три године односно за 

период 2015, 2016, 2017. године) 

Фотокопије закључених уговора који говоре о 

испоруци добара морају бити потписани и 

печатирани од стране Понуђача. У случају да 

Наручилац то захтева Понуђач је дужан да 

достави на увид и оригинал сваког од 

приложених уговора и који говоре о 

извршењу уговора;  

Доказ 2: Потврда референтног наручиоца 

(Образац XIV) 

Достављен 

10 Неопходан пословни капацитет за 
партију бр. 5: 

Референтна листа испоручених добара Достављен 



Референтна листа испоручених 
добара, а који одговарају предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 
3 (три) реализована уговора за 
последњи период који није дужи од 3 
(три) године и то 2015, 2016, и 2017. 
годину у минималном износу од 
укупно 10.000.000,00 динара. 

Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) 

са приложеним фотокопијама закључених 

уговора (не старије од три године односно за 

период 2015, 2016, 2017. године) 

Фотокопије закључених уговора који говоре о 

испоруци добара морају бити потписани и 

печатирани од стране Понуђача. У случају да 

Наручилац то захтева Понуђач је дужан да 

достави на увид и оригинал сваког од 

приложених уговора и који говоре о 

извршењу уговора;  

Доказ 2: Потврда референтног наручиоца 

(Образац XIV) 

11 Неопходан пословни капацитет: 
да понуђач поседује 
-важеће сертификате система 
менаџмента квалитетом који је 
усаглашен са захтевима стандарда: 
 
ISO 9001 (системи менаџмента 

квалитетом), 

 

Доказ:  
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом) – 
фотокопијa сертификата 
 
Напомена: Докази су идентични за свих пет 
партија 

 

 
 

 
Достављен 

12 Неопходан технички капацитет: 
Да понуђач располаже:  

- једним возилом неопходним за доставу 

добара из предметне набавке  

Доказ: фотокопија доказа о основу 

располагања доставним возилом (саобраћајна 

дозвола, уговор, и др) 

Напомена: Докази су идентични за свих пет 

партија 

 
Достављен 



13 Неопходан кадровски капацитет: 
Да понуђач располаже довољним 

кадровским капацитетом, односно 

најмање 3 (три) стално запослена лица 

која су у радном односу код понуђача 

или у друтом облику радног 

ангажовања (уговор о делу, уговор о 

обављању привремених и повремених 

послова) који су одговорни за 

реализацију предметне јавне набавке; 

 

Доказ: фотокопије МА образца Фонда ПИО 

за запослене (за сваког радника појединачно) 

из кога се види да је радник пријављен на 

пензијско и инвалидско осигурање са 

фотокопијама уговора о раду, или уговор о 

делу, уговор о обављању привремених и 

повремених послова и др; 

Напомена: Докази су идентични за свих пет 

партија 

 
 

Достављен 

14 Образац понуде / подаци о понуђачу   исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 
Напомена: Докази је идентичан за свих пет 
партија 

Достављен 

15 Образац понуде / подаци о начину 
подношења понуде (самостално, са 
подизвођачем, као заједничку понуду)  

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 
Напомена: Докази је идентичан за свих пет 
партија 

 
Достављен 

16 Образац  понуде /  подаци о 
подизвођачу  

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 
Напомена: Докази је идентичан за свих пет 
партија 

Није достављен 

17 Oбразац понуде / подаци о понуђачу 
учеснику у заједничкој понуди  
  

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 
Напомена: Докази је идентичан за свих пет 
партија 

Достављен 

18 Образац понуде / опис предмета 
набавке за партију бр. 1 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

19 Образац понуде / опис предмета 
набавке за партију бр. 2 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 



20 Образац понуде / опис предмета 
набавке за партију бр. 3 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

21 Образац понуде / опис предмета 
набавке за партију бр. 4 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

22 Образац понуде / опис предмета 
набавке за партију бр. 5 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

23 Модел уговора за партију бр. 1 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

24 Модел уговора за партију бр. 2 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

25 Модел уговора за партију бр. 3 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

26 Модел уговора за партију бр. 4 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

27 Модел уговора за партију бр. 5 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

28 Образац структуре понуђене цене  - 
ОБРАЗАЦ IX за партију бр. 1 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

29 Образац структуре понуђене цене  - 
ОБРАЗАЦ IX за партију бр. 2 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

30 Образац структуре понуђене цене  - 
ОБРАЗАЦ IX за партију бр. 3 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

31 Образац структуре понуђене цене  - 
ОБРАЗАЦ IX за партију бр. 4 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

32 Образац структуре понуђене цене  - 
ОБРАЗАЦ IX за партију бр. 5 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 

33 Образац трошкова припреме понуде – 
ОБРАЗАЦ X 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

Достављен 



  
Напомена: Докази је идентичан за свих пет 
партија 

34 Образац изјаве о независној понуди – 
ОБРАЗАЦ XI 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 
 
Напомена: Докази је идентичан за свих пет 
партија 

Достављен 

35 Образац потврде о обиласку објекта - 

ОБРАЗАЦ XVI 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 
 
Напомена: Докази је идентичан за свих пет 
партија 

Достављен 

36 Образац потврде о увиду у 

документацију  - ОБРАЗАЦ XVII 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 
 
Напомена: Докази је идентичан за свих пет 
партија 

Достављен 

 
 
Економски подаци из понуда за партију бр. 1: 
 

 Економски подаци из понуде ПОНУЂАЧ 
 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, 
Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе 

понуђача 
3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе 

понуђача 
1  Број и датум понуде под којим је понуда 

заведена код Понуђача: 
07/18 од 20.02.2018 



2 Понуђена цена:  

  
Укупна цена без ПДВ  

                                           55.755.000,00 динара 
 

  
Посебно исказан ПДВ  

11.151.000,00 динара 

  
Укупна цена са ПДВ  

66.906.000,00 динара 

3 Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

 

 Укупна цена без ПДВ                                             55.755.000,00 динара 
 

 Рок израде добара (не дужи од 60 дана од дана пријем 

захтева за израду добара) 
                                           30 дана 

4 Елементи критеријума у случају две или више 
понуда са истим бројем пондера: 

 

 Рок важења понуде (не краћи од 90 дана) 
 

                                            93 дана 

5 Други подаци из понуде:  

  
Рок и начин плаћања: 

60 дана од дана монтаже предметних добара 

 Рок испоруке добара: (не дужи од 10 дана од дана 
пријема захтева за испоруку добара) 

7 дана 

 Рок монтаже добара: (не дужи од 20 дана од дана 
пријема захтева за монтажу добара) 

5 дана 

 Гарантни рок за испоручена добра (не краћи од 24 
месеца) 

24 месеца 

 Рок за решавање рекламације (не дужи од 5 дана) 5 дана 
 

 
 

 
 



Економски подаци из понуда за партију бр. 2: 
 

 Економски подаци из понуде ПОНУЂАЧ 
 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, 
Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе 

понуђача 
3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе 

понуђача 

1  Број и датум понуде под којим је понуда 
заведена код Понуђача: 

08/18 од 20.02.2018 

2 Понуђена цена:  

  
Укупна цена без ПДВ  

                                           3.800.000,00 динара 
 

  
Посебно исказан ПДВ  

760.000,00 динара 

  
Укупна цена са ПДВ  

4.560.000,00 динара 

3 Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

 

 Укупна цена без ПДВ                                             3.800.000,00 динара 
 

 Рок израде добара (не дужи од 60 дана од дана пријем 

захтева за израду добара) 
                                           30 дана 

4 Елементи критеријума у случају две или више 
понуда са истим бројем пондера: 

 

 Рок важења понуде (не краћи од 90 дана) 
 

                                            93 дана 

5 Други подаци из понуде:  

  60 дана од дана монтаже предметних добара 



Рок и начин плаћања: 

 Рок испоруке добара: (не дужи од 10 дана од дана 
пријема захтева за испоруку добара) 

7 дана 

 Рок монтаже добара: (не дужи од 20 дана од дана 
пријема захтева за монтажу добара) 

5 дана 

 Гарантни рок за испоручена добра (не краћи од 24 
месеца) 

24 месеца 

 Рок за решавање рекламације (не дужи од 5 дана) 5 дана 
 

 
 

Економски подаци из понуда за партију бр. 3: 
 

 Економски подаци из понуде ПОНУЂАЧ 
 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, 
Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе 

понуђача 
3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе 

понуђача 

1  Број и датум понуде под којим је понуда 
заведена код Понуђача: 

09/18 од 20.02.2018 

2 Понуђена цена:  

  
Укупна цена без ПДВ  

                                           4.000.000,00 динара 
 

  
Посебно исказан ПДВ  

800.000,00 динара 

  
Укупна цена са ПДВ  

4.800.000,00 динара 

3 Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

 



 Укупна цена без ПДВ                                             4.000.000,00 динара 
 

 Рок израде добара (не дужи од 30 дана од дана пријем 

захтева за израду добара) 
                                           30 дана 

4 Елементи критеријума у случају две или више 
понуда са истим бројем пондера: 

 

 Рок важења понуде (не краћи од 90 дана) 
 

                                            93 дана 

5 Други подаци из понуде:  

  
Рок и начин плаћања: 

60 дана од дана монтаже предметних добара 

 Рок испоруке добара: (не дужи од 10 дана од дана 
пријема захтева за испоруку добара) 

7 дана 

 Рок монтаже добара: (не дужи од 20 дана од дана 
пријема захтева за монтажу добара) 

5 дана 

 Гарантни рок за испоручена добра (не краћи од 24 
месеца) 

24 месеца 

 Рок за решавање рекламације (не дужи од 5 дана) 5 дана 
 

 
 
Економски подаци из понуда за партију бр. 4: 
 

 Економски подаци из понуде ПОНУЂАЧ 
 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, 
Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе 

понуђача 
3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе 

понуђача 



1  Број и датум понуде под којим је понуда 
заведена код Понуђача: 

10/18 од 20.02.2018 

2 Понуђена цена:  

  
Укупна цена без ПДВ  

                                           16.300.000,00 динара 
 

  
Посебно исказан ПДВ  

3.260.000,00 динара 

  
Укупна цена са ПДВ  

19.560.000,00 динара 

3 Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

 

 Укупна цена без ПДВ                                             16.300.000,00 динара 
 

 Рок израде добара (не дужи од 30 дана од дана пријем 

захтева за израду добара) 
                                           30 дана 

4 Елементи критеријума у случају две или више 
понуда са истим бројем пондера: 

 

 Рок важења понуде (не краћи од 90 дана) 
 

                                            93 дана 

5 Други подаци из понуде:  

  
Рок и начин плаћања: 

60 дана од дана монтаже предметних добара 

 Рок испоруке добара: (не дужи од 10 дана од дана 
пријема захтева за испоруку добара) 

7 дана 

 Рок монтаже добара: (не дужи од 20 дана од дана 
пријема захтева за монтажу добара) 

5 дана 

 Гарантни рок за испоручена добра (не краћи од 24 
месеца) 

24 месеца 

 Рок за решавање рекламације (не дужи од 5 дана) 5 дана 
 

 
 



Економски подаци из понуда за партију бр. 5: 
 

 Економски подаци из понуде ПОНУЂАЧ 
 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, 
Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе 

понуђача 
3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе 

понуђача 

1  Број и датум понуде под којим је понуда 
заведена код Понуђача: 

07/18 од 20.02.2018 

2 Понуђена цена:  

  
Укупна цена без ПДВ  

                                           9.500.000,00 динара 
 

  
Посебно исказан ПДВ  

1.900.000,00 динара 

  
Укупна цена са ПДВ  

11.400.000,00 динара 

3 Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

 

 Укупна цена без ПДВ                                             9.500.000,00 динара 
 

 Рок израде добара (не дужи од 30 дана од дана пријем 

захтева за израду добара) 
                                           30 дана 

4 Елементи критеријума у случају две или више 
понуда са истим бројем пондера: 

 

 Рок важења понуде (не краћи од 90 дана) 
 

                                            93 дана 

5 Други подаци из понуде:  

  60 дана од дана монтаже предметних добара 



Рок и начин плаћања: 

 Рок испоруке добара: (не дужи од 10 дана од дана 
пријема захтева за испоруку добара) 

7 дана 

 Рок монтаже добара: (не дужи од 20 дана од дана 
пријема захтева за монтажу добара) 

5 дана 

 Гарантни рок за испоручена добра (не краћи од 24 
месеца) 

24 месеца 

 Рок за решавање рекламације (не дужи од 5 дана) 5 дана 
 

 
Комисија je у поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовала да: 
понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 103/23 од 22.02.2018. године, групе понуђача и то: 
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 

 
испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, тј. да је прихватљива понуда у смислу члана 3. став 1. 
тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

 
Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање:  
 

Ред.
бр. 

 
Бр.понуде 

 
Понуђач 

 
  Разлози за одбијање 

 
Понуђена цена 

 
1. 

 
          - 

     
  -  

 

  
- 

  
- 

  
Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, свих неодговарајућих/неприхватљивих понуда, 
неуобичајено ниске цене:  / . 
 
Начин примене критеријума: економски најповољнија понуда 
 



Ранг листа понуђача за партију бр. 1 
 

Назив и седиште 
понуђача 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац 

групе 
2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб 

предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 
– члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе 
понуђача 

Елементи критеријума и 
број пондера из 
конкурсне документације 

Формула за обрачунавање броја додељених 
поена 

Број 
додељених 
поена 

Понуђена цена  – 
максимално  70 

пондера(број пондера 
ће се заокруживати на 

две децимале) 

              Најнижа понуђена цена  
ПЦ =  ---------------------------------------------------    Х 70 
                  понуђена цена појединачне понуде 

 

 
70,00 

Рок за израду витрина  -
максимално  30 

пондера(број пондера 
ће се заокруживати на 

две децимале) 

Рок за 

израду 

предметних 

добара 

 

 

До 40 

дана 

 

Од 41 до 

50 дана 

 

Од 51 

до 60 

дана 

 

Број 

добијених 

пондера 

 

30 

пондера 

 

20 

пондера 

 

10 

пондера 

 

 
30,00 

Укупан број поена  100,00 

 
 



Ранг листа понуђача за партију бр. 2 
 

Назив и седиште 
понуђача 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац 

групе 
2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб 

предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 
– члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе 
понуђача 

Елементи критеријума и 
број пондера из 
конкурсне документације 

Формула за обрачунавање броја додељених 
поена 

Број 
додељених 
поена 

Понуђена цена  – 
максимално  70 

пондера(број пондера 
ће се заокруживати на 

две децимале) 

              Најнижа понуђена цена  
ПЦ =  ---------------------------------------------------    Х 70 
                  понуђена цена појединачне понуде 

 

 
70,00 

Рок за израду 
постамената и 
платформе  -

максимално  30 
пондера(број пондера 
ће се заокруживати на 

две децимале) 

Рок за 

израду 

предметних 

добара 

 

 

До 40 

дана 

 

Од 41 до 

50 дана 

 

Од 51 

до 60 

дана 

 

Број 

добијених 

пондера 

 

30 

пондера 

 

20 

пондера 

 

10 

пондера 

 

 
30,00 

Укупан број поена  100,00 

 
 



Ранг листа понуђача за партију бр. 3 
 

Назив и седиште 
понуђача 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац 

групе 
2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб 

предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 
– члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе 
понуђача 

Елементи критеријума и 
број пондера из 
конкурсне документације 

Формула за обрачунавање броја додељених 
поена 

Број 
додељених 
поена 

Понуђена цена  – 
максимално  70 

пондера(број пондера 
ће се заокруживати на 

две децимале) 

              Најнижа понуђена цена  
ПЦ =  ---------------------------------------------------    Х 70 
                  понуђена цена појединачне понуде 

 

 
70,00 

Рок за израду панела за 
затварање прозора  -

максимално  30 
пондера(број пондера 
ће се заокруживати на 

две децимале) 

Рок за 

израду 

предметних 

добара 

 

 

До 15 

дана 

 

Од 16 

до 20 

дана 

 

Од 21 

до 30 

дана 

 

Број 

добијених 

пондера 

 

30 

пондера 

 

20 

пондера 

 

10 

пондера 

 

 
10,00 

Укупан број поена  80,00 

 
 



Ранг листа понуђача за партију бр. 4 
 

Назив и седиште 
понуђача 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац 

групе 
2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб 

предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 
– члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе 
понуђача 

Елементи критеријума и 
број пондера из 
конкурсне документације 

Формула за обрачунавање броја додељених 
поена 

Број 
додељених 
поена 

Понуђена цена  – 
максимално  70 

пондера(број пондера 
ће се заокруживати на 

две децимале) 

              Најнижа понуђена цена  
ПЦ =  ---------------------------------------------------    Х 70 
                  понуђена цена појединачне понуде 

 

 
70,00 

Рок за израду покретних 
зидова-максимално  30 
пондера(број пондера 
ће се заокруживати на 

две децимале) 

Рок за 

израду 

предметних 

добара 

 

 

До 15 

дана 

 

Од 16 

до 20 

дана 

 

Од 21 

до 30 

дана 

 

Број 

добијених 

пондера 

 

30 

пондера 

 

20 

пондера 

 

10 

пондера 

 

 
10,00 

Укупан број поена  80,00 

 
 



Ранг листа понуђача за партију бр. 5 
 

Назив и седиште 
понуђача 

Група понуђача: 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац 

групе 
2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб 

предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 
– члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе 
понуђача 

Елементи критеријума и 
број пондера из 
конкурсне документације 

Формула за обрачунавање броја додељених 
поена 

Број 
додељених 
поена 

Понуђена цена  – 
максимално  70 

пондера(број пондера 
ће се заокруживати на 

две децимале) 

              Најнижа понуђена цена  
ПЦ =  ---------------------------------------------------    Х 70 
                  понуђена цена појединачне понуде 

 

 
70,00 

Рок за израду платнене 
мембране -максимално  

30 пондера(број 
пондера ће се 

заокруживати на две 
децимале) 

Рок за 

израду 

предметних 

добара 

 

 

До 15 

дана 

 

Од 16 

до 20 

дана 

 

Од 21 

до 30 

дана 

 

Број 

добијених 

пондера 

 

30 

пондера 

 

20 

пондера 

 

10 

пондера 

 

 
10,00 

Укупан број поена  80,00 

 
Напомена: нема  



 
У складу са наведеним, Комисија је констатовала да је понуда заведена код Наручиоца за партију бр. 1  под дел.бр. 103/23 од 22.02.2018. 
групе понуђача и то: 
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 

 
 са понуђеном ценом од 55.755.000,00 динара без ПДВ и роком израде витринеа од 30 дана, најповољнија. 
           
На основу изнетог, Комисија предлаже Наручиоцу, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке– изложбени мобилијар 

партија бр. 1 (Витрине) , број јавне набавке: ИМ - 4/2018, да у предметној јавној набавци додели уговор групи понуђача:   
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 
 
Комисија је констатовала да је понуда заведена код Наручиоца за партију бр. 2  под дел.бр. 103/23 од 22.02.2018. групе понуђача и то: 
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 

 
 са понуђеном ценом од 3.800.000,00 динара без ПДВ и роком израде постамената и платформе за археолопку поставку од 30 дана, 
најповољнија. 
           
На основу изнетог, Комисија предлаже Наручиоцу, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке– изложбени мобилијар 
партија бр. 2 (Постаменти и платформа за археолошку поставку) , број јавне набавке: ИМ - 4/2018, да у предметној јавној набавци 
додели уговор групи понуђача:   
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 



 
Комисија је констатовала да је понуда заведена код Наручиоца за партију бр. 3  под дел.бр. 103/23 од 22.02.2018. групе понуђача и то: 
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 
2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 

 
 са понуђеном ценом од 4.000.000,00 динара без ПДВ и роком израде панела за затварање прозора од 30 дана, најповољнија. 
           
На основу изнетог, Комисија предлаже Наручиоцу, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке– изложбени мобилијар 

партија бр. 3 (Панели за затварање прозора) , број јавне набавке: ИМ - 4/2018, да у предметној јавној набавци додели уговор групи 
понуђача:   
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 
 
Комисија је констатовала да је понуда заведена код Наручиоца за партију бр. 4  под дел.бр. 103/23 од 22.02.2018. групе понуђача и то: 
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 

 
 са понуђеном ценом од 16.300.000,00 динара без ПДВ и роком израде покретних зидова од 30 дана, најповољнија. 
           
На основу изнетог, Комисија предлаже Наручиоцу, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке– изложбени мобилијар 

партија бр. 4 (Покретни зидови) , број јавне набавке: ИМ - 4/2018, да у предметној јавној набавци додели уговор групи понуђача:   
 
1. XTIM d.o.o. Београд, ул. Вукице Митровић 17 - носилац групе 

2. СЗТКР Систем ЦА Момчиловић Драгољуб предузерник, Београд, ул. Булевар краља Александра 127 – члан групе понуђача 

3. МОДЕЛ 5 д.о.о. Београд, Бачванска 21/9 – члан групе понуђача 

 




