НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
Број: 3853
04.04.2019.године
Београд
Француска 3
Јавна набавка број 10/2019
ВД управнице Народног позоришта у Београду, на основу члана 3.став 1 тачка 32 и 33, члана 107. и
члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) д о н о с и:

О

О Д Л У К У
ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Наручилац је реализацијом поступка јавне набавке мале вредности под редним бројем
10/2019, који има за предмет набавку добра- набавка система бежичних микрофона, одлучио да
уговор по овој јавној набавци додели понуђачу: “ AMISYS” doo, Zahumska 25,11000 Beograd,
понуда број 3687 oд 02.04.2019.године
2. Саставни део ове Одлуке чини Извештај о стручној оцени понуда број 3701/1 од
03.04.2019.године.
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року
од 3 ( три) дана од дана доношења
Образложење
Одлуком ВД управнице Народног позоришта у Београду, број 3207 од 18.03.2019. године,
покренут је поступак јавне набавке 10/2019 мале вредности који има за предмет набавку добранабавка система бежичних микрофона (ОРН – 31710000 Електронска опрема).
Процењена вредност ове јавне набавке је 2.033.000,00 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 512630.
Ова јавна набавка предвиђена је Планом набавки за 2019. годину, број 478 од 14.01.2019. године
и допуном плана набавки број 3206 од 18.03.2019. године
Међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача регулишу се уговором.
Решењем број 3208 од 18.03.2019. године, образована је Комисија за јавну набавку у саставу:
1. - Петар Антоновић
- председник Комисије
- Боривоје Андријевић - заменик председника Комисије
2. - Тихомир Савић
- члан
- Дејан Остојић
- заменик члана
3. - Зоран Ивковић,
- члан
- Самур Ранковић,
-заменик члана

