
 
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
Број: 252/9 
Датум: 18.09.2020.        
 
 

На основу члана 107 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 
124/2012,14/15,68/15), в.д. директора Народног музеја у Београду,  доноси следећу: 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У   
о  додели уговора 

 
Уговор o jaвној набавци додељује се понуђачу: BIROGRAF COMP д.о.о, Београд, Aтанасија 
Пуље, понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 252/5 од 17.09.2020.  

                                                     
Образложење 

 

Наручилац је дана 30.06.2020. донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке мале 
вредности брoj ШП-6/2020, за јавну набавку  услуге – штампа публикација.  
    
За наведену јавну набавку наручилац је дана 09.09.2020. године објавио позив за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 
Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 17.09.2020. године до 15,00 
часова, на адресу наручиоца приспеле су понуде следећих понуђача: 
 

Број под којим је 
понуда заведена код 

наручиоца 

Назив или шифра понуђача Датум  пријема 
Сат 

пријема 

252/5 
 BIROGRAF COMP д.о.о. Београд 
Атанасија Пуље 22 
 

17.09.2020. 11,40 

252/6 

 
ПУБЛИКУМ д.о.о, Београд,  
 Славка Родића бр. 6 

17.09.2020. 13:57 

 

 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача. 

 
(прилог: Записник о отварању понуда број 252/7 од 16.09.2020). 
 
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 252/8 од 17.09.2020, Комисија за јавну набавку је 
констатовала следеће: 
  



 
 
 
 
Подаци о јавној набавци: 

           

Предмет јавне набавке 
услуга – штампа публикација    

 

Редни број јавне набавке 6/2020 

Апропријација у 
буџету 

423413 
424221 

 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-a) 2.355.000,00 динара 

Вредност уговора o јавној набавци 

(без ПДВ-a) 
2.180.024,00 динара 

Вредност уговора o јавној набавци 

 (са ПДВ-oм) 2.398.026,40 динара 

 
 
 

Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, због 
неуобичајено ниске цене: нема. 
  
Докази за оцену испуњености услова тражених конкурсном документацијом: 

 
 

 
Р.б. 

 

Докази за оцену 
испуњености 

услова 

Понуђачи 
 

BIROGRAF COMP д.о.о. 
Београд, Атанасија Пуље 22 

ПУБЛИКУМ д.о.о, Београд, 
Славка Родића бр. 6 

1 Изјава о испуњавању  
услова из ЗЈН – ОБРАЗАЦ 
VI 

-Да је понуђач регистрован 
код надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар; 
-Да он 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 

Достављено Достављено 



животне средине, 
кривично дело примање 
или давање мита, 
кривично дело преваре; 
- 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 
Додатни услов: 
-Неопходан финансијски 
капацитет - да понуђач 
није био више од 6 дана 
неликвидан у року од 6 
месеци пре дана слања 
позива за достављање 
понуда;  

 
-Довољан технички 
капацитет, односно да 
располаже једним возилом 
неопходним за доставу 
добара из предметне  
набавке; 
 
-Довољан кадровски 
капацитет, односно да има 
најмање 2 (два) 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; 
 
- Да понуђач поседује: 
FOGRA стандард у складу 
са ISO 12647-2 
FSC сертификат 
ISO 9001 стандард 
могућност парцијалног 
лакирања табака дрип-офф 
лаком 

2 Неопходан пословни 

капацитет - да је понуђач 
реализовао уговоре који су 
 предмет набавке у 
минималном износу од 
укупно 5.000.000,00 динара 
у  претходне три године 
(2017, 2018 и 2019); 

Достављено Достављено 



Доказ 1: Списак 
најважнијих реализованих 
уговора (Референц листа 
понуђача) за период од 
претходне три године 
(2017, 2018, 2019), са 
износима, датумима и 
листама наручилаца у 
укупном износу од 
5.000.000,00 динара; 
Доказ 2: Потврда издата од 
стране референтног 
наручиоца да је понуђач, 
посматрано у оквиру 
временског периода од  
претходне три године 
(2017, 2018, 2019) 
реализовао уговоре у 
укупном износу од 
5.000.000,00 динара. 
Вредност приложених 
потврда се сабирају. 
Обавезни елементи 
потврде (референце) су: 
-назив наручиоца који 
издаје потврду; 
-назив понуђача коме се 
издаје потврда; 
-врста услуге и период у 
којем је пружена; 
-вредност пружене услуге; 
-потпис и печатнаручиоца; 

-датум издавања потврде; 
3 Образац за оцену 

испуњености услова 
подизвођача – ОБРАЗАЦ 
IVa 

Није достављено Није достављено 

4 Образац понуде -  
ОБРАЗАЦ VIII 

Достављено Достављено 

5 Модел уговора (исправно 
попуњен у складу са 
понудом, потписан и 
оверен печатом) 

Достављено Достављено 

6 Oбразац структуре 
понуђене цене ОБРАЗАЦ 
X 

Достављено Достављено 

7 Образац трошкова 
припреме понуде – 
ОБРАЗАЦ XI 

Достављено Достављено 

8 Образац изјаве о 
независној понуди – 
ОБРАЗАЦ XII 

Достављено Достављено 

9 Образац изјаве о 
достављању средства 
финансијског обезбеђења 
– ОБРАЗАЦ XIII 

Достављено Достављено 

10 Образац изјаве о 
поштовању обавеза из 
члана 75 став 2. Закона о 

Достављено Достављено 



јавним набавкама– 
ОБРАЗАЦ XIV 

 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и 
понуђена цена:  

                    
 
 

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: нема. 

 
Начин примене критеријума: Одлука о додели уговора о набавци услуге донеће се 
применом критеријума „економски најповољнија понуда“. 
 
Код критеријума „економски најповољнија понуда“ под једнаким условима, који важе за 
све понуђаче, избор између достављених понуда заснива се на следећим критеријумима: 
-  Понуђена цена  -  70 пондера 
Пондерисање ће се вршити по формули (А/Б) x 70, где је А = најнижа понуђена цена, Б = 
цена понуђача коме се обрачунавају бодови. 
-Рок за извршење услуге – 30 пондера   
Пондерисање ће се вршити по формули (А/Б) x 30, где је А = најкраћи понуђени рок, Б = 
рок понуђача коме се обрачунавају бодови. 
 
Под понуђеном ценом подразумева се укупна цена из Обрасцa понуде без обрачунатог 
ПДВ-а, а у коју су урачунати сви зависни ( пратећи) трошкови. 
Бодови  се рачунају на две децимале са заокруживањем на другој децимали.  
 
Уколико два или више понуђача понуде исту цену и рок за извршење услуге, као 
најповољнији биће изабран понуђач који понуди дужи рок плаћања. Уколико и овај податак 
не може да се искористи за избор најповољнијег понуђача, онда ће меродаван бити дужи 
рок важења понуде. 
 
Економски подаци из понуда: 
 

  
Економски 

подаци из понуде 
ПОНУЂАЧИ 

 

BIROGRAF COMP д.о.о. Београд, 
Атанасија Пуље 22 

ПУБЛИКУМ д.о.о, Београд, 
Славка Родића бр. 6 

1  Број и датум 
понуде под којим 
је понуда 

471 од 16.09.2020. 41297 од 16.09.2020. 



заведена код 
Понуђача: 

2 Понуђена цена:   

  
Укупна цена без 
ПДВ  

                                         
2.180.024,00    
динара 

 
2.330.000,00 

динара 

 Посебно исказан 
ПДВ  

                                       
218.002,40 
динара 

 
256.300,00 
динара 

  
Укупна цена са ПДВ  

                                             
2.398.026,40 
динара 

 
2.563.000,00  
динара 

3 Подаци из 
понуде који су 
одређени као 
елементи 
критеријума: 

  

 Укупна цена без 
ПДВ  

                                       
218.002,40 
динара 

 
256.300,00 
динара 

 Рок извршења 
услуге: (не дужи од 
15 дана од дана 
пријема захтева за 
извршење услуге) 

15 дана      15 дана 

4 Елементи 
критеријума у 
случају две или 
више понуда са 
истом понуђеном 
ценом: 

  

 Рок и начин 
плаћања: 

                                         
   45 дана 

 
   45 дана 

 Рок важења понуде 
(не краћи од 90 дана) 
 
 

                                     
90 дана 

 
90 дана 

5 Други подаци из 
понуде: 

  

 Рок за решавање 
рекламације (не 
дужи од 3 дана) 

     3 дана      3 дана 

 
 Напомена: нема 

 
Комисија констатује да је понуда  понуђача, BIROGRAF COMP д.о.о. Београд, Атанасија Пуље 
22, благовремена, потпуна, исправна и прихватљива. 
Комисија констатује да је понуда  понуђача, ПУБЛИКУМ д.о.о, Београд, Славка Родића бр. 6, 
благовремена, потпуна, исправна и прихватљива. 
 

 




