
 

 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 
Београд 11040, Јове Илића 165, Србија 

Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;  

Факс: (+ 381 11) 2491-501 

Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs;  Презентација: www.fpn.bg.ac.rs 

 

 

 бр. 04-5/30  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКА ДОБАРА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА 

РЕДНИ БРОЈ  04-5/24 

   

 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  Кимтреф доо из Београда, Вјекослава 

Афрића бр. 11, матични број: 21167452, ПИБ:109355458 ,  понуда број: 3/2016 од 

18.02.2016. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 11.02. 2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке број: 04-5/32. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 08.02. 2016 године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 04-5/28 од 18.02.2016. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) 

је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 04-5/29 од 23. 02. 2016. 

године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: набавка добара: канцеларијски материјал за потребе  
Факултета политичких наука у 2016. години; процењена вредност јавне набавке је 

2.083.334,00.-динара 

Предмет јавне набавке су добра: канцеларијски материјал  за потребе Факултета у 2016. 
години. 

Назив и ознака из општег речника набавки:  
ОРЈ: 30192000-1 канцеларијски материјал 

30197000-6 сутна канцеларијска опрема 

30125110-5 тонер за ласерске штампаче и телефакс машине 

30125120-8 тонери за фотокопир апарате. 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  

Процењена вредност јавне набавке је 2.083.334,00.-динара без обрачунатог ПДВ. 

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
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Набавка је планирана под редним бројем 1.1.3, добра: канцеларијски материјал за потребе Факултета 

политичких наука у 2016. години; планирана средства за јавну набавку су 2.083.334,00.-

динара; планирана је јавна набавка мале вредности; са оквирним датумом покретања 

поступка прва половина јануара; оквирни датум закључења уговора друга половина 
јануара и извршење уговора од фебруара  до децембра 2016. години. 

Одступања од плана набавки са образложењем: 

Није било одступања 

Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 

Мали износ процењене вредности јавне набавке 

У поступку јавне набавке учествовало 5  понуђача. 

 Основни подаци о понуђачима: 

Р. 

бр.  

Назив и седиште понуђача/ шифра 

понуђача  

Назив и седиште понуђача из 

групе понуђача  

Назив и седиште 

подизвођача  

1.   Фидуција 011 Учитељска 60 Београд   ---------------------   ------------------ 

2. Компас комерц доо Земун Ђорђа 

Чутуковића 40  

  

3. Табулир комерц доо улица Краљице 

Наталије 45 Београд 

  

4. Ампхора доо Булевар војводе Мишића 

10 Београд 

  

5. 

 

Кимтреф доо Београд ул. Вјекослава 

Афрића 11 

  

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Одбијене понуде као неприхватљиве су: 

1.Фидуција 011 Београд, понуђене цене без пдв-а 2.212.040,85.-динара без пдв-а, односно 2.654.449,02.-

динара са пдв-ом. 

2. Компас комерц доо Земун, понуђене цене 2.105.365,80.-динара без пдв-а, односно 2.526.438,80.-

динара са пдв-ом. 

3.Табулир комерц доо, ул. Краљице Наталије 45, Београд, понуђене цене 2.365.228,45.-динара без пдв-а, 

односно 2.838.213,64.-динара са пдв-ом 

4.Амфора доо, Булевар војводе Мишића бр.10, Београд, понуђене цене 2.115.442,50.-динара, односно 

2.538.531,00.-динара са пдв-ом. 

Све четири понуде су неприхватљиве јер је укупно понуђена цена већа од цене предвиђене планом 

јавних набавки за 2016. годину. 

Критеријум за доделу уговора: 
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Најнижа понуђена цена 

 

 

Анализа понуда: 

 

  Кимтреф доо Београд, Бјекослава Афрића бр. 11, укупно је понудио цену у износу од 

1.507.370,00.-динара без пдв-а, односно 1.808.884,00.-динара са пдв-ом. 

Комисија је дана 18.02. 2016. године понуђача Кимтреф, а у складу са чланом 92. Закона о 

јавним набавкама поставила следећа питања: 

 „у вези Ваше понуде за јавну набавку канцеларијског материјала за потребе Факултета 

политичких наука бр. 04-5/24 молим да у року од 24 сата од дана пријема овог дописа 

доставите спецификацију и образложење за понуђене цене за следеће ставке:  

 

- ставка 11. папир за фотокопирање и штампање А4, 80 г (А класа папира- монди 

триотек премиум)  

- ставка 92 тонери ѕа мултифункционални уређај (фотокопир, штампач, скенер)-

ИНЕО 224е 

- ставка 93. тонери ѕа фотокопир машину XEROX WorkCentre 006R1046  

- ставка 94. Flipchart Magnetoplan Young 

- ставка 95. papir za flipchart mašinu 

- ставка 109 Uništavač papira BC 1202-CD. 

 

Кимтреф је у предвиђеном року одговорио на постављена питања на следећи 

начин: 

 

- ставка 11. папир за фотокопирање и штампање А4, 80 г (А класа папира- монди 

триотек премиум) у питању је папир за копирање и штампање А/4, 80 гр, 1/500, 

А класе по цени од 230,00.-динара по рису. С обзиром да су фотокопир папир 

директно увезли од ино произвођача и то 6600 рисева у могућности су да 

понуде дату цену. 

- ставка 92 тонери ѕа мултифункционални уређај (фотокопир, штампач, скенер)-

ИНЕО 224е понудили су по цени од 2.500,00.-динара по тонеру. Дата цена је за 

оригинал тонер од оригинал произвођача са холограмом и чипом, те тонере 

имају на лагеру јер исте користе и други велики наручиоци. 

- ставка 93. тонери ѕа фотокопир машину XEROX WorkCentre 006R1046 ради се о 

оригинал тонерима у грос паковању. 

- ставка 94. Flipchart Magnetoplan Young ради се о таблама које су увезли по 

сајамским ценама из Франкфурта, а као будући заступници немачке фирме 

Стангер добили су их по оутлетдамп ценама 

- ставка 95. papir za flipchart mašinu исто образложење као у претходном ставу. 

- ставка 109 Uništavač papira BC 1202-CD, ради се о производу који дуго имају на 

лагеру, који су наручили у поступку извршења јавне набавке од које је 

наручилац одустао. 

 

Комисија је проучила одговор на постављена питања и прихватила ову понуду 
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14. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Р. 

бр.  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Понуђена цена  

1.  Кимтреф Београд 

 1.507.370,00.-динара 

без пдв-а, односно 

1.808.884,00.-динара са 

пдв-ом. 

 

  

 

  
 

 Понуђач којем се додељује уговор: 

Кимтреф из Београда 

Комисија је предлаже декану факултета да  уговор закључи са Кимтреф из Београда. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

Поука о правном леку: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у 

року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, а предаје је наручиоцу. 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

Проф.др Драган Симић 

Објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Факултета. 

 

 

 


