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Наручилац Природно-математички факултетКрагујевац 

Адреса Радоја Домановића 12 

Место Крагујевац 

Број извештаја 193/12 

Датум 22.04.2019. 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 193/11 од 

22.04.2019. године, Декан Факултета дана 22.04.2019. године доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 
Природно-математички факултет у Крагујевцу, као наручилац, у поступку јавне 

набавке број 6/2019, Уговор о јавној набавци добара – канцеларијског материјала додељује: 

за Партију 1 – Папир, понуђачу СТР МОСТ, ул. др Зорана Ђинђића бр. 2, 34 000 

Крагујевац; 

 и за Партију 2 – Општи канцеларијски материјал, понуђачу SGM доо, ул. Радоја 

Домановића бр. 15, 34 000 Крагујевац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Природно-математички факултет у Крагујевцу је дана 03.04.2019. године донео 

одлуку о покретању јавне набавке мале вредности број 6/2019, за јавну набавку 

канцеларијског материјала за потребе Факултета. Предмет јавне набавке је обликован у 2 

партије. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 08.04.2019. године објавио позив за 

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

факултета.  

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 193/11 од 22.04.2019. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Канцеларијски материјал 

Редни број јавне набавке 6/2019 

Износ планираних средстава за јавну набавку 650.000,00 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 2019. годину, у оквиру 

набавке под редним бројем 1.1.4. – 

Канцеларијски материјал 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
650.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
507.238,95 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
608.686,74 динара 
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2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ 

ПАРТИЈУ  

2.1. ПАРТИЈА 1: Папир  

2.1.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Папир 

Износ планираних средстава за партију 270.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
270.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
205.519,20 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
246.623,04 динара 

2.1.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

СТР МОСТ, ул. др Зорана Ђинђића бр. 2,  

34 000 Крагујевац 
01-193/4 17.04.2019. 1000 

SGM доо, ул. Радоја Домановића бр. 15,  

34 000 Крагујевац 
01-193/6 17.04.2019. 1115 

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 Понуђена цена 

SGM доо, ул. Радоја Домановића 

бр. 15, 34 000 Крагујевац 

неодговарајућа понуда, понуђена 

добра не испуњавају у потпуности све 

техничке спецификације* 

203.395,00 динара 

НАПОМЕНА: Понуђач SGM доо из Крагујевца је у својој понуди за позицију 1.4 Папир за 

дигиталну колор штампу А3 120 гр понудио папир А3 120гр 1/250 произвођача FABRIANO, 

Италија за који је уредно доставио техничку документацију и узорак. Из достављене 

техничке документације утврђено је да понуђено добро не испуњава тражене техничке 

карактеристике у погледу дебљине папира и прозирности. Наиме, у техничкој спецификацији 

коју је Понуђач SGM доо из Крагујевца доставио за понуђени папир FABRIANO 

MULTIPAPER (120 g/m2) јасно стоји да је дебљина понуђеног папира минимално 100 µм што 

не одговара захтеваној дебљини папира од 126±4µм, као и да је прозирност понуђеног 

папира минимално 90,0% што не одговара захтеваној минимално прозирности од 95%. 

Узимајући у обзир напред наведено Комисија констатује да је понуда Понуђача SGM доо из 

Крагујевца за Партију 1 НЕОДГОВАРАЈУЋА. 

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.  СТР МОСТ 205.519,20 динара 
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2.1.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

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

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

СТР МОСТ, ул. др Зорана Ђинђића бр. 2, 34 000 Крагујевац 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.  

 

 

2. 2. ПАРТИЈА 2: Општи канцеларијски материјал 

1.2.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Општи канцеларијски материјал 

Износ планираних средстава за партију 380.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
380.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
301.719,75 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
362.063,70 динара 

1.2.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

СТР МОСТ, ул. др Зорана Ђинђића бр. 2,  

34 000 Крагујевац 
01-193/4 17.04.2019. 1000 

SGM доо, ул. Радоја Домановића бр. 15,  

34 000 Крагујевац 
01-193/6 17.04.2019. 1115 

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

одбијање: 

Није било одбијених понуда.  

1.2.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара утврђено је да понуда понуђача SGM доо садржи рачунску грешку, са чијом 

исправком се понуђач SGM доо сагласио дана 19.04.2019. године дописом који је заведен под 

дел бр. 01-193/10 од 22.04.2019. године. Поновним премножавањем јединичних цена и 

тражених количина добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа 

понуђена цена: 

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

1.  SGM доо 301.719,75 динара 

2.  СТР МОСТ 307.111,39 динара 

 

1.2.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

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, 34 000 Крагујевац 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Декан Факултета је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања 

исте на Порталу јавних набавки. 

           Д Е К А Н  

 

         Проф. др Срећко Трифуновић 

Тачност података потврђују 

чланови Комисије за јавну набавку: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 


