
     
МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 

Крунска 51,11000 Београд 

Телефон: +381 11 243 38 86 

Факс: +381 11 243 64 08 

Матични број :  07010001 

ПИБ 100293019   

120-3/2018 

02. април 2018. године    

 

На основу чл. 108. и 109. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда од 02.априла 2018. године, а након спроведеног 

поступка јавне набавке услуге мале вредности број 04/2018, обликованој у две партије –Услуга 

конзервације, Наручилац доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

- за Прву партију - понуђачу Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р., број 011-18 од 

26.03.2018. године, Банијска 1/9, 11080 Земун, са укупном понуђеном ценом за услугу 

конзервације од 1.144.500,00 динара са свим припадајућим порезима, роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуде и роком важења менице 30 дана дуже од 

уговореног рока за коначно извршење посла; 

 

- за Другу партију – понуђачу Централни институт за конзервацију, Теразије 26, Београд са 

укупном понуђеном ценом за услугу конзервације од 1.497.300,00 динара са свим 

припадајућим порезима, роком важења понуде од 65 дана од дана отварања понуде и 

роком важења менице 45 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Музеј Николе Тесле, као Наручилац  је дана 9. марта 2018. године донео Одлуку број 120-2/2018 

о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности број 04/2018 –услуге конзервације-

обликована по партијама. Процењена вредност јавне набавке износи 3.683.334,00 динара; Партија1- 

1.841.667,00 динара, Партија 2 -1.841.667,00 динара 

Имајући у виду процењену вредност јавне набавке спроведена је јавна набавка мале 

вредности.  

У складу са чланом 60. став 1. и чланом 62. став 1. Закона, Наручилац је дана 15.марта 2018. 

године објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници, као и на Порталу јавних набавки града Београда.  

Комисија за предметну јавну набавку је дана 26.марта 2018. године, са почетком у 13,00 часова, 

у просторијама Музеја Николе Тесле, приступила јавном отварању понуда. 

Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 26. марта 2018. године до 12,30 

часова достављено три понуде и то: 

- За Прву партију – понуда понуђача: 

1. Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р, Банијска 1/9, 11080 Земун – достављена 26. 

марта 2018. године у 11:45 часова. 

 



- За Другу партију – понуде понуђача 

1. Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р, Банијска 1/9, 11080 Земун – достављена 26. 

марта 2018. године у 11:45 часова 

2. Централни институт за конзервацију, Теразије 26, Београд - достављена 26.марта 

2018.године у 11:53 часова 

3. ARACHNE Атеље за конзервацију и рестаурацију, Гробљанска 61, Добановци - 

достављена 26.марта 2018.године у 12:00 часова  

 

Неблаговремених понуда није било.  

 

Отварању понуда су присуствовали овлашћени представници понуђача: Централни институт 

за конзервацију-мр Маја Франковић и ARACHNE Атеље за конзервацију и рестаурацију – 

Ивана Стевановић. 

Комисија је приступила отварању понуда и констатовала присутност документације која је 

тражена Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом, о чему су у тачкама 

9. Записника сачињене табеле присутне документације: 

 

- За Прву партију: 

1. понуђач Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р. ПИБ 109433114, МБ 64168428, поднео је 

понуду број 011-18 од 26.03.2018. године и понудио укупну цену услуге конзервације од 

1.144.500,00 динара са свим припадајућим порезима, роком важења понуде од 60 дана 

од дана отварања понуде и роком важења менице 30 дана дуже од уговореног рока за 

коначно извршење посла. 

 

- За Другу партију: 

1. понуђач Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р. ПИБ 109433114, МБ 64168428, поднео је 

понуду број 012-18 од 26.03.2018. године и понудио укупну цену услуге конзервације од 

655.500,00 динара са свим припадајућим порезима, роком важења понуде од 60 дана од 

дана отварања понуде и роком важења менице 30 дана дуже од уговореног рока за 

коначно извршење посла. 

2. понуђач Централни институт за конзервацију, ПИБ 106306044, МБ 17756435, поднео је 

понуду број 122/1 од 23.03.2018. и понудио укупну цену услуге конзервације од 

1.497.300,00 динара са свим припадајућим порезима, роком важења понуде од 65 дана 

од дана отварања понуде и роком важења менице 45 дана дуже од уговореног рока за 

коначно извршење посла. 

3. понуђач ARACHNE Атеље за конзервацију и рестаурацију ПИБ 109139299, МБ 63958085, 

поднео је понуду број 1 од 26.03.2018. године и понудио укупну цену услуге 

конзервације од 1.668.000,00 динара са свим припадајућим порезима, роком важења 

понуде од 280 дана од дана отварања понуде и роком важења менице 90 дана дуже од 

уговореног рока за коначно извршење посла. 

 

Сагласно члану 104. Закона, присутни представници понуђача су преузели Записник, док је 

понуђачу Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р., достављен примерак Записника 

електронским путем. 

 

Записник о отварању понуда од 26.марта 2018. године су саставни део Извештаја о стручној 

оцени понуда. 



Дана 27.03.2018. године, понуђач Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р. је упутио допис који је 

заведен код Наручиоца под бројем 147 од 28.03.2018. године у којем се наводи да повлачи 

своју понуду број 012-18 од 26.03.2018. године за Другу партију, због недостатка кадровских 

капацитета и раније преузетих уговорених обавеза, те да из наведених разлога не би били у 

могућности да квалитетно реализују услугу за Другу партију за коју су поднели наведену 

понуду. 

 

Комисија за јавну набавку број 04/2018 је у периоду од 28.03.2018. до 02.04.2018. године, у 

просторијама Музеја Николе Тесле, приступила прегледу и стручној оцени благовремено 

поднетих понуда у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење 

понуда и Конкурсној документациј те је након рачунске контроле понуде у складу са 

одредбама члана 93. став 4. Закона и констатације да нема рачунских грешака, утврдила 

следеће: 

- За Прву партију: 

1. понуда понуђача Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р. је благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. 

- За Другу партију: 

1. понуда понуђача Централни институт за конзервацију, је благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. 

2. понуда понуђача ARACHNE Атеље за конзервацију и рестаурацију, је благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. 

док понуда понуђача Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р, није узета у разматрање јер је 

наведени понуђач исту повукао. 

 

Критеријум за оцену понуда код обе партије је најнижа понуђена цена. 

 

Комисија констатује да за Прву партију нема места рангирању понуда. 

 

Комисија се за Другу партију 28.03.2018. године писаним путем обратила повољнијем 

понуђачу - Централном институту за конзервацију, како би 02.04.2018.године извршила увид у 

доказе за додатне услове – кадровски, пословни и технички капацитет. 

Дана 02.04.2018.године, чланови Комисије су код наведеног понуђача извршили увид у 

тражене доказе и констатовали да испуњава додатне услове, те је извршила рангирање 

понуда за Другу партију: 

1. понуда понуђача Централни институт за конзервацију са понуђеном укупном ценом 

услуге конзервације од 1.497.300,00 динара са свим припадајућим порезима, роком 

важења понуде од 65 дана од дана отварања понуде и роком важења менице 45 дана 

дуже од уговореног рока за коначно извршење посла 

2. понуда понуђача ARACHNE Атеље за конзервацију и рестаурацију са понуђеном 

укупном ценом услуге конзервације од 1.668.000,00 динара са свим припадајућим 

порезима, роком важења понуде од 280 дана од дана отварања понуде и роком 

важења менице 90 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. 

 

За Прву партију - након спроведене стручне оцене понуде, Комисија је препоручила да се, као 

прихватљива изабере понуда понуђача Чедомир Петровић ПР Арт инстал с.з.р., број 011-18 од 

26.03.2018. године, Банијска 1/9, 11080 Земун, са укупном понуђеном ценом за услугу 

конзервације од 1.144.500,00 динара са свим припадајућим порезима, роком важења понуде 

од 60 дана од дана отварања понуде и роком важења менице 30 дана дуже од уговореног рока 

за коначно извршење посла. 




