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Редни број: 04-5/57 од 10. марта 2020.г.

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 у 2020. ГОДИНИ

РЕДНИ БРОЈ  04-5/57
  

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу DAXI LINE DOO, Браће Вучковића 72
11000 Београд, матични број: 21162981, ПИБ: 109330595,  понуда број: 04-4/30 од 09.3.2020. 
године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 27.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке број: 04-5/51.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца дана 27.02.2020. године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 
понуда број: 04-5/55 од 10.3.2020. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је 
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 04-5/56 од 10.3.2020. 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 2020. години; процењена вредност јавне набавке је 
1.666.667,00.-динара без пдв-а.

Предмет јавне набавке су добра: канцеларијски материјал  за потребе Факултета у 2020.
години.

Назив и ознака из општег речника набавки: 
ОРЈ: 30192000-1 канцеларијски материјал
30197000-6 ситна канцеларијска опрема

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
Процењена вредност јавне набавке је 1.666.667,00.-динара без обрачунатог ПДВ.

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Набавка је планирана под редним бројем 1.1.1, добра: канцеларијски материјал за 

потребе Факултета политичких наука у 2020. години; планирана средства за јавну набавку су 
1.666.667,00.-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 2020. години.

Одступања од плана набавки са образложењем:
Није било одступања

Основни подаци о понуђачима и понудама:



Редни 
број

Број под којим 
је понуда 
заведена

Назив и седиште 
понуђача/шифра 
понуђача 

Укупно: 
понуђена цена 
без ПДВ-а

Укупно: понуђена
цена са ПДВ-ом

1. 04-4/30 Daxi line doo, Браће 
Вучковића 72,
11000 Београд

1.310.735,00 1.572.882,00

Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Мали износ процењене вредности јавне набавке

У поступку јавне набавке учествова је један понуђач.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Анализа понуда:
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Редни 
број

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Понуђена цена
 без ПДВ-а

1. Daxi line, Браће Вучковића 72, Београд 1.310.735,00

Daxi line, Браће Вучковића 72, Београд, укупно је понудио најниижу цену износу од 
1.310.735,00-динара без пдв-а, односно 1.572.882,00.-динара са пдв-ом. 

Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија је предлаже декану факултета да  уговор закључи са Daxi line doo, Браће 
Вучковића 72, 11000 Београд и то применом члана 107. став 4 Закона о јавним набавкама 
Републике Србије.

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 објављивања на Порталу Управе за јавне набавке Републике Србије и 
интернет страни Факултета. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, а предаје је наручиоцу.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Драган Р. Симић

Објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Факултета.
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