
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ 

Број: 816/2 

25.01.2018.године 

Београд 

Француска 3 

Јавна набавка број 1/2018 

 

Комисија за јавну набавку, на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси 

 

                                                    ОДЛУКУ  

                                         О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
1. Наручилац је реализацијом поступка јавне набавке мале вредности под редним бројем 1/2018, 

који има за предмет набавку услуга сувог хемијског чишћења гардеробе, одлучио да уговор 

по овој јавној набавци додели понуђачу:  Самостална занатска радња за хемијско 

чишћење и бојење Милутин Радић, предузетник, Београд, Југ Богданова 14, понуда број 

814 oд 24.01.2018.године                    

 

2. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 

( три) дана од дана доношења. 

 

                                                       ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

          Одлуком Управника Народног позоришта у Београду, број 313 од 09.01.2018. године,      

покренут је поступак јавне набавке 1/2018 мале вредности који има за предмет набавку услуга 

сувог хемијског чишћења гардеробе (ОРН : 98310000– услуге прања и хемијског 

чишћења).                     

          Процењена вредност ове јавне набавке која се уговара на период од 12 месеци, износи 

2.600.000,00 динара без ПДВ. 

    Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци биће уговорене у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. 

Јавна набавка  се врши се на терет Буџета Народног позоришта у Београду: конто 423612. 

   Ова јавна набавка  предвиђена  је Планом јавних набавки за 2018. годину,  број 75.од 

04.01.2018. године. 

Међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача  регулишу  се 

уговором. 

           Решењем  број 313/1 од 09.01.2018. године,   образована  је Комисија за јавну набавку у 

саставу: 1.Смиљковић Божана - председник Комисије -  Анђелковић Милан- заменик председника 

Комисије 2. Антић Драган – члан -  Дојчиновић Зора- заменик члана 3. Зоран Ивковић,- члан - Самур 

Ранковић, -заменик члана. 

Дана 09.01.2018. године, позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца.  

 

            Јавно отварање понуда је заказано за 24.01.2018. године у 12:00 часова. 

У остављеном року за подношење понуда, 24.01. 2018. године до 10:00 часова, примљене су  

понуде: 



      Понуђач  је понудио,  у складу са утврђеним критеријумом Најнижа понуђена цена, следеће: 

 

 

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуде и констатовала следеће: 

 

- Достављене су две понуде: 

* Јупитер хигијена д.о.о..Београд,Каленићева 6, понуда број 809 oд 24.01.2018..године и   

*Самостална занатска радња за хемијско чишћење и бојење Милутин Радић, предузетник, 

Београд, Југ Богданова 14, понуда број 814 oд 24.01.2018.године.  

 

- Понуда, Јупитер хигијена д.о.о..Београд,Каленићева 6, понуда број 809 oд 

24.01.2018..године оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

- Понуда, Самостална занатска радња за хемијско чишћење и бојење Милутин Радић, 

предузетник, Београд, Југ Богданова 14, понуда број 814 oд 24.01.2018.године  оцењена је као 

одговарајућа и прихватљива. 

 

Комисија је приступила примени критеријума ,, Најнижа понуђена цена:  

 

Укупна цена понуде без ПДВ-а :  

*Јупитер хигијена д.о.о.: 2.384.500,00 динара 

* Самостална занатска радња за хемијско чишћење и бојење Милутин Радић: 

2.326.800,00 динара 

 

На основу рангирања прихватљиве понуде примењујући критеријум најниже понуђене цене 

Комисија за јавну набавку је утврдила следеће: 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Понуда 

заведена 

Назив понуђача Датум пријема Час 

1. 809 Јупитер хигијена д.о.о..Београд,Каленићева 6 24.01.2018. 09:00 

2. 814 Самостална занатска радња за хемијско чишћење и 

бојење Милутин Радић, предузетник, Београд, Југ 

Богданова 14 

24.01.2018. 09:48 

Ред. 

бр. 

Понуда 

заведена 

Назив понуђача Укупна цена понуде без 

ПДВ-а 

1. 809 Јупитер хигијена д.о.о..Београд,Каленићева 6 2.384.500,00 

2. 814 Самостална занатска радња за хемијско чишћење и 

бојење Милутин Радић, предузетник, Београд, Југ 

Богданова 14 

2.326.800,00 



 


