Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, на основу Извештаја о стручној оцени
понуда бр. 902/6 од 19.09.2018. год., а сходно чл. 107, 108 и 149 Закона о јавним набавкама
(„Сл. гл. РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси следећу
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Додељује се уговор у поступку јавне набавке бр. ЈНР 2/18 - Наставак радова у
оквиру сликарско-конзерваторска радионице на мобилијару цркве Рођења Пресвете
Богородице у Богатићу и иконостасу цркве Св. Илије у Мачванском Прњавору,
понуђачу Марија Вукосављевић ПР уметничко стваралаштво метаноја.РС Пауне, са
седиштем у Паунама бб, Пауне, Ваљево, ПИБ: 111032169, Матични број: 65144743.
Образложење
Наручилац Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ из Ваљева, ул. Милована
Глишића бр. 2, покренуо је дана 06.09.2018. год. поступак јавне набавке бр. ЈНР 2/18 Наставак радова у оквиру сликарско-конзерваторска радионице на мобилијару цркве
Рођења Пресвете Богородице у Богатићу и иконостасу цркве Св. Илије у Мачванском
Прњавору, ознака из општег речника набавки: 45262710 радови на обнављању фрески.
Благовремено je пристиглa једна понуда која је у свему одговарајућа и
прихватљива, и то понуђача Марија Вукосављевић ПР уметничко стваралаштво
метаноја.РС Пауне, са седиштем у Паунама бб, Пауне, Ваљево, ПИБ: 111032169, Матични
број: 65144743.
Комисија за јавну набавку је након спроведеног поступка отварања понуда и
сачињавања записника о отварању понуда, приступила стручној оцени понуде и сачинила
Извештај о стручној оцени понуде бр. 902/6 од 19.09.2018. год., а који је усвојен од стране
наручиоца.
Сходно наведеном, уговор се додељује наведеном понуђачу, јер је његова понуда у
свему одговарајућа и прихватљива. Наиме, понуђена је цена од 2.242.000,00 динара
(понуђач није у систему ПДВ-а).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту
права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки и исти се предаје и наручиоцу, а све у
року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки, уз уплату таксе у износу од 60.000,00 динара
на одређени рачун буџета Републике Србије.
директор Завода
др Ксенија Стевановић

