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Наручилац Природно-математички факултетКрагујевац 

Адреса Радоја Домановића 12 

Место Крагујевац 

Број одлуке 587/11 

Датум 14.06.2016. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке број 587/9 од 14.06.2016. 

године, Декан Факултета дана 14.06.2016. године доноси:  

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

 
Природно-математички факултет у Крагујевцу, као наручилац, у поновљеном 

поступку јавне набавке број 7/2016, Уговор о јавној набавци канцеларијског материјала за 

потребе Факултета додељује:  

за Партију 1 – Канцеларијски материјал општег типа понуђачу SGM доо, ул. Радоја 

Домановића бр. 15, 34000 Крагујевац 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Природно-математички факултет у Крагујевцу је дана 01.06.2016. године донео одлуку 

о покретању поновљеног поступка јавне набавке мале вредности број 7/2016, за јавну набавку 

канцеларијског материјала за потребе Факултета. Предмет поновљеног поступка јавне 

набавке је обликован у 2 партије. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 02.06.2016. године објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и Интернет адреси Природно-математичког 

факултета, и исти упутио електронским путем на адресу две фирме које се баве трговином 

канцеларијским материјалом.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 587/9 од 14.06.2016. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

Предмет јавне набавке 
Канцеларијски материјал за потребе 

Факултета 

Редни број јавне набавке 7/2016, поновљени поступак 

Износ планираних средстава за јавну набавку 520.000,00 динара 

Подаци о апропријацији у буџету, односно 

финансијском плану 

Из сопствених средстава Природно-

математичког факултета у Крагујевцу. 

Средства су планирана и исказана у 

плану јавних набавки за 2016. годину, у 

оквиру набавке под редним бројем 1.1.4. 
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Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 520.000,00 динара 

Вредност додељених уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
342.161,00 динара 

Вредност додељених уговора о јавној набавци (са 

ПДВ-ом) 
406.245,70 динара 

2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ 

ПАРТИЈУ: 

2.1. ПАРТИЈА 1: Канцеларијски материјал општег типа 

2.1.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Канцеларијски материјал општег типа 

Износ планираних средстава за партију 470.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 470.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 342.161,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 406.245,70 динара 

2.1.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

SGM доо, ул. Радоја Домановића бр. 15, 34000 

Крагујевац 
01-587/4 13.06.2016. 1145 

сзтр МОСТ, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 2, 34000 

Крагујевац 
01-587/6 13.06.2016. 1150 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање: 

Назив/име понуђача 

чија је понуда 

одбијена 

Разлози за одбијање понуде*  
(детаљно образложење је дато у наставку Извештаја) 

Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

сзтр МОСТ, ул. Др 

Зорана Ђинђића бр. 2, 

34000 Крагујевац 

неодговарајућа понуда, добра понуђена под 

редним бројевима 1.3, 1.5, 1.15, 1.50, 1.51, 1.52, 

1.53, 1.79, 1.81, и 1.104 не одговарају траженим 

карактеристикама из Конкурсне документације 

(чл 3 ст 1 тачка 32 ЗЈН) 

408.251,43 динара 

 

*ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  
Током поступка оцењивања понуда, Комисија је детаљно прегледала достављене 

понуде, као и све узорке које су заинтересовани понуђачи уредно поднели уз своје понуде. 

Пажљивом анализом достављених узорака и упоређивањем са захтеваним карактеристикама 

из Конкурсне документације, Комисија за јавну набавку је дошла до следећих закључака: 

 Понуда понуђача сзтр МОСТ је НЕОДГОВАРАЈУЋА из следећих разлога: 

o под редним бројем 1.3, Фолије за одлагање докумената "U", понуђена је фолија 

за одлагање докумената произвођача ТипТоп, Словачка, која је димензије А4, 

што није у складу са Конкурсном документацијом где међу захтеваним 

карактеристикама за ову позицију између осталог наручилац тражи да иста буде 
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''димензије А4+''. Достављен је 1 комад наведеног добра без оригиналног 

паковања тако да није могуће утврдити да ли задовољава тражене 

карактеристике у погледу дебљине материјала од кога је направљенa а која је 

захтевана да буде 80µм; 

o под редним бројем 1.5, Картонска фасцикла бела, понуђена је хромокартонска 

фасцикла произвођача АЦЕКО, Србија, која је са 2 лепљене клапне, што није у 

складу са Конкурсном документацијом где међу захтеваним карактеристикама 

за ову позицију између осталог наручилац тражи да иста буде ''нелепљена (из 

једног комада)''; 

o под редним бројем 1.15, Самолепљиве налепнице А4/18, понуђене су налепнице 

димензије 70x50.8 које су А4/15, произвођача Гатарић, Србија, што није у складу 

са Конкурсном документацијом где међу захтеваним карактеристикама за ову 

позицију између осталог стоји ''А4/18, 100 листова у паковању''; 

o под редним бројевима 1.50 до 1.53, Маркери за стакло (црни, плави, црвени и 

зелени), понуђени су перманентни маркери са косим врхом произвођача Faber 

Castel, Немачка, што није у складу са Конкурсном документацијом где међу 

захтеваним карактеристикама за ову позицију између осталог стоји ''са облим 

врхом, дебљина трага 2-3мм, брише се влажном крпом''; 

o под редним бројем 1.79, Коверта А4+ са меморандумом на српском језику, 

понуђена је Коверта А4+ произвођача Фокус, Србија, док је као узорак 

достављена коверта димензије 400x300mm, што није у складу са Конкурсном 

документацијом где међу захтеваним карактеристикама за ову позицију стоји 

''Коверта A4+ (250x350mm) ''; 

o под редним бројем 1.81, Коверта B5 са меморандумом на српском језику, 

понуђена је Коверта B5 произвођача Фокус, Србија, док је као узорак 

достављена коверта димензије 250x176mm, што није у складу са Конкурсном 

документацијом где међу захтеваним карактеристикама за ову позицију стоји 

''Коверта B5 (260x190mm) ''; 

o под редним бројем 1.104, Фолија за графоскопе, понуђена је фолија за 

графоскопе произвођача Тропик, Србија, док је као узорак достављена фолија за 

коричење (PVC Binding cover) произвођача Duplo Office, Кина, што није у складу 

са Конкурсном документацијом где међу захтеваним карактеристикама за ову 

позицију стоји ''Фолија за графоскопе, погодна за штампање на ласерском 

штампачу, дебљине 100 микрона, А4, 1/100''. 

 

2.1.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  SGM доо 342.161,00 динара 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

SGM доо, ул. Радоја Домановића бр. 15, 34000 Крагујевац 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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