
Музичка школа ,,др Милоје Милојевић,,  
Кнеза Милоша 5 

34000 Крагујевац 
 

Јавна набавка број 1.1.2/2015  
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 892 од 
13.10.2015. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извешта ју Комисије 

за јавну набавку број 950 од 30.10.2015. године, а у складу са чланом 108.став 1. и 3.ЗЈН 
("Службени гласник РС" број 124/12,14/2015 и 68/15) доносим следећу: 

 
О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

1)Набавку:музичких инструмената-пианино 

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, по јавном позиву 
објављеном 16.10.2015.године на Потралу јавних набавки, интернет 

адреса:http:/www.portal.ujn.gov.rs/. 

2)Број позиције у годишњем плану набавки за 2015.годину 1.1.2 
3)Процењена вредност: 666.667,00 динара 

4)Евентуалних одступања од Плана набавки:нема 
5)Разлози за спровођење поступка јавне набавке мале вредности: на основу члана 
39.став1. ЗЈН ("Службени гласник РС" број 124/12,14/2015 и 68/15);  

6)Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 
 

Рок за подношење понуда:26.10.2015.г.до 12:00 часова. 

За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија. 
Јавно отварање понуда обављено је дана;26.10.2015.г.у 12:30 часова у просторијама 
Музичке школе ,, др Милоје Милојевић,, Крагујевац. 

Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача.  

 
7)Основни подаци о понуђачима - на оглас је конкурисао 1 понуђач  

1. ,,SMS,, music,, doo Нови Сад, Драгише Брашована 14, 21000 Нови Сад 
 
8)Дана 26.10.2015.г. Комисија за јавну набавку је извршила рангирање понуђача који 

испуњава све потребне услове на основу доказа достављених у понуди, у складу са 
захтевима из Конкурсне документације: 

р.б. заводни број назив/шифра 

понуђача 

понуђена цена начин и 

услови 

плаћања  

недостаци у 

понуди  

1 918 од 
21.10.2015 

,,SMS,, music,, 
doo Нови Сад, 

Драгише 
Брашована 14, 

21000 Нови 
Сад 
 

658.333,33 8 дана  
максимум  

45 дана 

нема 

 



 

Р.Б. понуђач 
назив фирме 

образац 
понуде 

део VI 

образац 
цене 

део 5 
стр 23 

образац 
изјаве о 

независној 
понуди-

деоVIII 

изјаве 
део 

IX 
иXI 

модел 
уговора 

део 
XIV 

изјава 
део 

XIII 

1 ,,SMS,, music,, 
doo Нови Сад, 

Драгише 
Брашована 14, 
21000 Нови Сад 

 

+ + + + + + 

 
8)Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање:нема. 

 
9)На основу оцене понуда спроведен у складу са конкурсном документацијом изабрани 
понуђач је: 

 
"SMS music doo Нови Сад" 

Драгише Брашована 14  

 

21 0000 Нови Сад 

 
у свему, према усвојеној понуди број 918  од 21.10.2015.године  

уз следеће услове: 
уговорени износ: 658.333,33 без ПДВ-а 
место испоруке: Музичка школа ,,др Милоје Милојевић,,  34000 Крагујевац. 

 
Директор 

____________________ 
Светлана Стојилковић 

 

 


