
На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о 
стручној  оцени  понуда  број  229  од  29.03.2018.  године,  в.д.  директора  Галерије 
савремене ликовне уметности Ниш доноси:       

О Д Л У К У 
о додели уговора за ЈНМВ 01-2018

  У  поступку  јавне  набавке  услуга  издавање  публикација,  штампање 
плаката,  позивница,  монографија  спроведене  у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу: Свен д.о.о. из  Ниша, јер је њихова 
понуда најповољнија.

Укупна вредност набавке,  уговара се у укупном износу: 280.416,00 динара са 
обрачунатим ПДВ-ом. 

О б р а з л о ж е њ е    

Наручилац  је дана 12.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке  мале  вредности,  издавање  публикација,  штампање  плаката,  позивница, 
монографија. Истовремено је образована комисија решењем о образовању комисије за 
јавну набавку услуга број 163/1 од 12.03.2018. године. 

Укупна  процењена  вредност  јавне  набавке  износи  730.833,00  динара  без 
урачунатог ПДВ-а односно 870.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Критеријум за оцењивање понуда најнижа понућена цена.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 12.03.2018. године објавио јавни 

позив на Порталу јавних набавки .
Благовремено т.ј. до дана 26.03.2018. године благовремено до 12 сати пристигле 

су понуде следећих понуђача по наведеном редоследу:

1. Наис принт д.о.о. број понуде 010-26.03.2018. у 11 сати, 
понуђена цена 382.367,00 динара без ПДВ-а, 422.462,40 са ПДВ-ом
рок важења понуде 90 дана
рок пружања услуга 7 дана

2. Свен д.о.о. број понуде 011-26.03.2018. у 11 сати и 9 минута, 
понуђена цена 253.380,00 динара без ПДВ-а, 280.416,00 динара са ПДВ-ом
рок важења понуде 90 дана
рок пружања услуга 7 дана

3. Графика Галеб д.о.о. број понуде 012-26.03.2018. у 11 сати и 25 минута
понуђена цена 310.720,00 без ПДВ-а, 343.566,00 динара са ПДВ-ом
рок важења понуде 60 дана
рок пружања услуга 5 дана

Неблаговремених понуда није било. 



Јавно отварање понуда одржано је дана 26.03.2018. године у 13 сати у просторијама 
Галерије савремене ликовне уметности Ниш, Кеј кола српских сестара број 1/2. О 
поступку јавног отварања понуда комисија је сачинила записник о отварању понуда 
број 221 од 26.03.2018. године. 

Имајући у виду да је критеријум за оцењивање понуда најнижа понуђена цена 
комисија је предложила наручиоцу да се уговор о јавној набавци услуга број 01-
2018  издавање  публикација,  штампање  плаката,  позивница,  монографија  додели 
понуђачу Свен д.о.о.  у свему у складу понудом број  011 од 26.03.2018.године у 
износу 253.380,00 динара без ПДВ-а, 280.416,00 динара са ПДВ-ом.

Наручилац в.д.директор Галерије савремене ликовне уметности Ниш прихватио 
је предлог комисије за јавну набавку услуга број  01-2018 издавање публикација, 
штампање плаката, позивница, монографија и одлучио као у диспозитиву одлуке.

Упутство о правном средству:
Против  ове  одлуке  може  се  поднети  захтев  за  заштиту  права  Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки а предаје се непосредно 
писаним путем или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Галерија 
савремене  ликовне  уметности  Ниш,  Кеј  кола  српских  сестара  1/2  ,  Ниш  или 
електронском  поштом  на  e-mail:gslunis@gmail.com  у  року  од  5  дана  од  дана 
објављивања  одлуке  на  Порталу  јавних  набавки.  Уз  захтев  доставити  доказ  о 
плаћеној такси у износу од 60.000,00 динара сврха : таксе за ззп, назив наручиоца, 
јавна набавка број  01-2018 прималац;  Буџет Републике Србије:  шифра плађања: 
153, број жиро рачуна 840-30678845-06 број модела 97, позив на број 01-2018. Један 
примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији.
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