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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, члана 45. Статута Природњачког музеја, директор
доноси:
Одлуку о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,
(добра), на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
редни број 8/1523 од 10.11.2017.
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу UKGE Limited Units 10-12; Reydon Business Park Southwold
Suffolk, IP 18 6SZ United Kingdom; понуда понуђача код наручиоца заведена под бројем 1560 од
20.11.2017. године.
Образложење
Наручилац је дана 10.11.2017. године, донео Одлуку о покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда (добра) на основу члана 36. став 1. тачка 2), заведена
под редним бројем 8/1523/2017.
Обавештење о покретању преговарачког поступка са конкурсном документацијом прослеђено и
постављено на Портал Управе за јавне набавке дана 13.11.2017. године.
Комисија је спровела поступак отварања понуда и сачинила Записник о отварању понуда, који је
заведен под брojeм 1561 од 20.11.2017. године. Спроведен је поступак преговарања и сачињен
Записник о преговарању број: 1562 од 20.11.2017. године. У складу са утврђеним поступком
Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. 1569 од
20.11.2017. године. Комуникација са понуђачем обављена електронским путем.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија констатује следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Понуђени следећи предмети за откуп: фосили за палеоботаничку збирку, збирку мезозојских и
палеозојских инвертебрата.
1.1. Отисци листова семене папрати, род Глоссоптерис, ФСС600
Величина, 15 цм x 25 цм,
Аустралија, Перм, пре 290 милиона година.

1.2. Отисци листова семене папрати, род Глоссоптерис, ФС9600
Величина, 30 цм x 20 цм,
Аустралија, Перм, пре 290 милиона година.

1.3. Отисци листова семене папрати, род Глоссоптерис, ФСС604
Величина, 30 цм x 25 цм,
Аустралија, Перм, пре 290 милиона година.

1.4. Отисци листова семене папрати, род Глоссоптерис, ФСС501
Величина, 15 цм x 25 цм,
Аустралија, Перм, пре 290 милиона година.

1.5. Строматолит, прва жива бића на Земљи
Аусралија, 590 милиона година,
Величина 10 x 6 цм.

Збирке мезозојских и палеозојских инвертебрата
1.6. Окамењени трилобит [Cyphaspis sp.]
Девон пре 380 милиона година , Мароко,
80 x 41 мм,

1.7. Окамењена морска звезда, Ophiura sp.
Ордовициан пре 460 милиона година, Мароко,
170 x 128 x 13мм

1.8. Окамењени јастог [Meyeria magna]
Велика Британија, креда пре 100 милиона година,
48 x 42 x 10мм

1.9. Отисак морских рачића [Carpopenaeus sp.]
Либан, креда пре 100 милиона година,
94 x 77 x 9мм

1.10. Отисак муве
САД, еоцен, пре 50 милиона година,
90 x 74 x 15мм

2. Назив и ознака из општег речника набавки: 92521000 музејске услуге (навести опис и шифру
из општег речника набавки).
3. Опредељена и процењена вредност је 63.000,00 динара, апропријација у буџету у
финансијском плану, 5151 Нематеријална имовина, планирана набавка у 2017.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. Разлози и околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања
јавног позива: Правни основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда, је члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда, ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.
5. У поступку јавне набавке учествује: један понуђач.
6. Основни подаци о понуђачима: Благовремено, односно до 20.11.2017. године, до 12 часова
примљена је једна понуда:

Р. бр. Број под којим је понуда Назив и седиште понуђача/шифра Датум пријема
заведена
понуђача
пријема
1.

1560

UKGE Limited Units 10-12;

и

време

20.11.2017.

Reydon Business Park Southwold 11:55 h
Suffolk, IP 18 6SZ United Kingdom
Р. бр. Подаци из понуде
1.

Назив и седиште понуђача/шифра UKGE Limited Units 10-12; Reydon Business Park
Southwold Suffolk, IP 18 6SZ United Kingdom
понуђача
Број понуде

1560

Начин на који понуђач наступа

самостално

Понуђена цена

63.000,00

Рок важења понуде
7. Понуда понуђача: Понуђач UKGE Limited Units 10-12; Reydon Business Park Southwold Suffolk,
IP 18 6SZ United Kingdom. Музејски саветник др Деса Ђорђевић Милутиновић, руковаоц збирке,
заједно са др Александром Маран Стевановић, музејским саветником предложила је набавку
предмета фосила, за палеоботаничку збирку и збирку мезозојских и палеозојских инвертебрата. Др
Деса Ђорђевић Милутиновић, музејски саветник и др Александра Маран Стевановић, музејски
саветник извршиле су проверу тржишта за откуп.
Понуђена цена понуђача износи 63.000,00 динара.
8. Уочени недостаци у понудама: Нису уочени недостаци.
9. Неблаговремене понуде: Нема неблаговремених понуда.
10. Мишљење Комисије за јавну набавку о свим неодговарајућим или неприхватљивим
понудама: Није било неодговарајућих и неприхватљивих понуда.
11. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
12. Подизвођач: Понуђач је навео да наступа самостално.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
13. Понуђач којем се додељује уговор: понуђачу UKGE Limited Units 10-12; Reydon Business Park
Southwold Suffolk, IP 18 6SZ United Kingdom.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року
од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а
копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки, у складу са чланом 149. Закона.
Директор
___________________
др Милан Пауновић с.р.

