
Број: 04-5/38 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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: набавка добара: набавка тонера за штампаче и фотокопир
апарате  Факултета политичких наука у 2020.  години

бр.  04-5/38 од 19.02.2020. године

1. Понуђачу “JAP TRADE d.o.o”, Булевар Зорана Ђинђића 193, Нови Београд -  додељује 
се набавка добара на које се не примењује Закон о јавним набавкама: набавка добара: 
набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате Факултета политичких наука у 2020.  
години. Матични број: 06205402, ПИБ: 100836340

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: 04-5/36.

Позив  за  подношење  понуде  објављен  је  на  интернет  страници  наручиоца  дана
11.02.2020. године.

У року за подношење понуда пристигле су три понуде и то: 
1. ЈАП ТРАДЕ доо, Булевар Зорана Ђинђића 193, Нови Београд, укупне вредности 398.800,00 
динара без ПДВ-а,
2. SIMPEX OMNI доо Мулутина Миланковића 25Б, Београд, укупне вредности 592.400,00 
динара,
3. DAXI LINE доо, Беле воде 63/7, Београд, укупне вредности 421.700,00 динара без ПДВ-а.

Констатовано је да су све понуде пристигле у року.
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
Констатовано је да је једна понуда валидна и да одговара условима конкурса: 

1. ЈАП ТРАДЕ доо, Булевар Зорана Ђинђића 193, Нови Београд, укупне вредности 398.800,00 
динара без ПДВ-а.

Констатовано је да две понуде не одговарају условима јавне набавке јер њена укупна 
вредност без ПДВ-а превазилази укупну цену без ПДВ-а предвиђену јавном набавком, а то су 
понуде: 
- SIMPEX OMNI доо Мулутина Миланковића 25Б, Београд, укупне вредности 592.400,00 
динара,
- DAXI LINE доо, Беле воде 63/7, Београд, укупне вредности 421.700,00 динара без ПДВ-а.

Тражена добра су: набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате Факултета 
политичких наука у 2020. години. Назив и ознака из општег речника набавки ОРЈ: 30125110-5-
тонери за ласерске штампаче и телефакс машине, 30125120-8-тонери ѕа фотокопир апарате.

Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Набавка је планирана у Финансијском плану и Плану јавних набавки за 2020. годину, под 
редним бројем 2.1.13, у укупном износу од 416.667,00.-динара без пдв-а. 

Ову одлуку доставити понуђачима и архиви.
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