
Бр. 04-5/44 од 19. фебруара 2020.

На основу члана 64. Закона о високом образовању, а у вези са чланом 39. став 2. Закона о јавним
набавкама, декан Факултета доноси:

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: средства за одржавање хигијене за потребе 
Факултета политичких наука у 2020. години 

бр. 04-5/44 од 19.02.2020. године

1. Понуђачу “ DAXI LINE”, Беле воде 65, Београд-  додељује се набавка добара на које 
се не примењује Закон о јавним набавкама: средства за одржавање хигијене за потребе 
Факултета политичких наука у 2020. години. Матични број: 21162981, ПИБ: 109330595

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 11.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка  набавке на 
коју се не примењује Закон о јавним набавкама број: 04-5/42.

Позив  за  достављање  понуда  објављен  је  на  интернет  страници  наручиоца  дана
11.02.2020. године.

У року за подношење понуда пристигло је пет понуда и то: ГТ Хемије из Београда, Daxi 
line из Београда и ББЦ Промет из Београда, Перфектна из Новог Београда, Gros Impеx доо, 
Земун. 

Констатовано је да су три понуде комплетне и да су пристигле у року, а да су две понуде
одбијене, јер укупно понуђена цена без ПДВ-а превазилази процењену вредност јавне набавке 
из Плана јавних набавки Факултета политичких наука за 2020. годину. 

Као неприхватљиве понуде које су одбијене и чија понуђена цена превазилази 
процењену вредност јавне набавке су: 
- ПЕРФЕКТНА, Бежанијских илегалаца 34, Нови Београд, укупне вредности 303.548,00 без 
ПДВ-а,
-GROS IMPEX, Мајке Југовића 11, Батајница, Земун, укупне вредности 311.189,00 без ПДВ-а.

Три комплетне понуде које су пристигле у року су:
1. DAXI LINE, Беле воде 65, Београд, укупне вредности 195.990,00 динара без ПДВ-а,
2. ББЦ ПРОМЕТ, Прва Бранка Момирова 11д, Београд, укупне вредности 253.900,00 динара без 
ПДВ-а.
3. ГТ ХЕМИЈА, Нехруова 61, Нови Београд, укупне вредности 291.608,50 динара без ПДВ-а,

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
Ову одлуку доставити понуђачима и архиви.

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Набавка је планирана и у финансијском плану и плану јавних набавки за 2020. 
годину, у укупном износу од 291.667,00.-динара без пдв-а. 
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