
 

 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ 

Број:8075 

Датум:20.09. 2019.године 

Београд 

Француска 3 

Јавна набавка број 23 /2019 

 

Управник Народног позоришта у Београду, на основу 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  Д  Л  У  К  У     

О    Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А   

          1. Наручилац је реализацијом отвореног поступка јавне набавке под редним бројем 23/2019, 

који има за предмет набавку  добра, набавка резаног цвећа  23/2019, одлучио да уговор по овој 

јавној набавци додели понуђачу: SZTR DAHLIA, Nikolaja Gogolja 12a, Beograd, понуда број 8051 

oд 19.09.2019. године. 

 

         2. Саставни део ове Одлуке чини Извештај о стручној оцени понуда број   8061   од  

19.09.2019. 2019.године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                                 

Одлуком управника Народног позоришта у Београду, број 7721 од 05.09.2019. године,  покренут је 

поступак јавне набавке мале вредности који има за предмет набавку добра, набавка резаног цвећа 

под редним бројем  23/2019   (ОРН: назив и ознака из општег речника: 77330000 – услуге цветних 

аранжмана)                     

Процењена вредност ове јавне набавке је 1.000.000,00 динара без ПДВа. 

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. 

Ова јавна набавка  предвиђена  је допуном Плана јавних набавки за 2019. годину,  број 7720 од 

05.09.2019. године. 

Међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача  регулишу  се уговором. 

Решењем  број 7722 од 05.09.2019. године,   образована  је Комисија за јавну набавку у саставу: 

1. -  Тијана Андрејић - председник Комисије 

    -  Маја Ђуричић - заменик председника Комисије 

2. -  Татјана Константиновић - члан 

     -  Оливера Живковић - заменик члана 

3.  - Зоран Ивковић,- члан 

     - Самур Ранковић -заменик члана 

 

Дана 05.09.2019. године, позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца. 

Јавно отварање понуда је заказано за 19.09.2019. године у 12:00 часова. 



 

Благовремено до 19.09.2019. године, до 10.00 часова достављене су понуде: 

 

          Није било неблаговремених понуда. 

 

На јавном отварању понуда прочитани су приложени докази о испуњености услова који су 

садржани у достављеним понудама, а о чињеници да ли су понуде  одговарајуће и  прихватљиве за 

наручиоца, односно да ли понуде испуњавају све  прописане услове  из позива за подношење понуда 

и конкурсне документације, Комисија ће заузети став у поступку стручне оцене понуда. 

 

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

следеће: 

 

             На јавном отварању понуда прочитани су приложени докази о испуњености услова који су 

садржани у достављеним понудама, а о чињеници да ли је понуда  одговарајућа и  прихватљива за 

наручиоца, односно да ли понуда испуњава све  прописане услове  из позива за подношење понуда 

и конкурсне документације, Комисија ће заузети став у поступку стручне оцене понуда. 

Присутни  представник понуђача није имао примедбе на поступак отварања понуда и Записник. 

Поступак отварања понуда завршен је у 12:10 часова.   

 

Комисија је извршила стручну оцену понуда и констатовала следеће: 

Достављена је једна понуда за јавну набавку добра, набавка резаног цвећа и то:  

 

 

 

Достављена понуда је оцењена као одговарајућа и прихватљива. 

 

За оцењивање понуда предвиђен је критеријум најниже понуђене цене: 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Понуда 

заведена 

Назив понуђача Датум пријема Час 

1. 8051 SZTR DAHLIA, Nikolaja Gogolja 12a, Beograd 19.09.2019. 09:24 

Ред. 

бр. 

Понуда заведена Назив понуђача Укупна јединична цена 

понуде без ПДВ-а  

1 8051 SZTR DAHLIA, Nikolaja Gogolja 

12a, Beograd 
38.500,00 

Ред. 

бр. 

Понуда 

заведена 

Назив понуђача Датум пријема Час 

1. 8051 SZTR DAHLIA, Nikolaja Gogolja 12a, 

Beograd 

19.09.2019. 09:24 



 

 


