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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Датум: 24.11.2015. године 

Број: 02-722/10  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ,  ПАПИРНИ УБРУСИ И ТОАЛЕТ ПАПИР ЗА ПОТРЕБЕ 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА  

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 45/2015  

  

Уговор се додељује следећем Понуђачу: 

 „КАРТИЕ 2011“ доо, Ветерник, Новосадски пут 56, деловодни број понуде 02-722/5 од 

19.11.2015. године. 

Образложење 

Наручилац је дана 30.10.2015. године донео Одлуку број 02-722/2 о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности добара, набавка папирних убруса и тоалет папира за потребе 

Филозофског факултета. 

Поступајући у складу са Законом о јавним набавкама, Факултет је упутио позив за учешће 

у поступку на електронску адресу 3 правна лица  регистрована за обављање предметне 

делатности, односно позив за подношење понуда и конкурсну документацију објавио на 

Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије и интернет страници 

Филозофског факултета. 

Након спроведеног поступка отварања понуде и сачињавања Записника о отварању 

понуде број: 02-722/8 од 19.11.2015. године, Комисија је сачинила Извештај о стручној 

оцени понуда број: 02-722/9 од 23.11.2015. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

Предмет јавне набавке мале вредности добара представља набавка папирних убруса и 

тоалет папира за потребе Филозофског факултета. 

Набавка није обликована у више  партија. 
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Процењена вредност набавке износи 1.200.000,00 динара без урачунатог пореза на додату 

вредност. 

2. Подаци о набавци:  

2.1. Редни број набавке: 45/2015. 

2.2. Износ планираних средстава: 1.200.000,00 динара без урачунатог ПДВ. 

2.3. Контна позиција у финансијском плану Наручиоца: 426811. 

2.4. Врста поступка: јавна набавка добара мале вредности. 

2.5. Датум покретања поступка: 30.10.2015. године 

2.6. Оквирни датум закључења уговора: 2.12.2015.  године. 

2.7. Оквирни период реализације уговора: 30.6.2017. године 

2.8. Начин процене вредности набавке: директан контакт са регистрованим  правним 

лицима и предузетницима, прошлогодишња вредност предметног уговора. 

3. Одступања од плана набавки: нема.  

4. У поступку јавне набавке су учествовала 3 (три) понуђача. 

5. Основни подаци о понуђачима: 

Редни 

број  

Број под којим је 

понуда заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум пријема  Час 

пријема  

1.  02-722/5 

   

„Картие 2011“ доо, Ветерник, 

Новосадски пут 56 

19.11.2015. 

године   

8.05 

часова   

2.  02-722/6 

   

„Б2М“ доо, Београд, Мис Ирбијеве 

12 

19.11.2015. 

године   

8.10 

часова   

3.  02-722/7 

   

„МГ“ доо, Нови Сад, Булевар 

војводе Степе 84 

19.11.2015. 

године   

8.50 

часова   
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6. Подаци из понуда: 

Редни 

број  

Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Картие 2011“ доо, Ветерник, Новосадски пут 56 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-722/5 од 19.11.2015. године 

 

Начин на који 

понуђач наступа  

самостално 

Јед.цена без ПДВ 

папирни убруси 

600,00 динара 

 

Јед.цена са ПДВ 

папирни убруси 

720,00 динара 

 

 

Јед.цена без ПДВ 

тоалет папир 

 

1.200,00 динара  

 

 

Јед.цена са ПДВ 

тоалет папир      

 

1.440,00 динара 

Укупна цена  

  

1.800,00 динара без ПДВ 

2.160,00 динара са ПДВ 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

 

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

- конкурсна документација Наручиоца уредно попуњена и 

достављена                                     
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Рок важења 

понуде  

90 дана   

 
Гарантни рок 6 месеци од дана испоруке  

2.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Б2М“ доо, Београд, Мис Ирбијеве 12 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-722/6 од 19.11.2015. године 

 

Начин на који 

понуђач наступа  

самостално 

Јед.цена без ПДВ 

папирни убруси 

1.005,00 динара 

 

 

Јед.цена са ПДВ 

папирни убруси 

 

1.206,00 динара 

 

Јед.цена без ПДВ 

тоалет папир 

 

930,00 динара 

 

 

Јед.цена са ПДВ 

тоалет папир      

 

1.116,00 динара 

Укупна цена 

  

1.935,00 динара без ПДВ 

2.322,00 динара са ПДВ 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

 

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

- конкурсна документација Наручиоца уредно попуњена и 

достављена                                           
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Рок важења 

понуде  

60 дана   

 
Гарантни рок 3 месеца од дана испоруке  

3.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„МГ“ доо, Нови Сад, Булевар војводе Степе 84 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-722/7 од 19.11.2015. године 

 

Начин на који 

понуђач наступа  

самостално 

Јед.цена без ПДВ 

папирни убруси 

780,00 динара 

 

 

Јед.цена са ПДВ 

папирни убруси 

 

936,00 динара 

 

Јед.цена без ПДВ 

тоалет папир 

 

1.125,00 динара 

 

 

Јед.цена са ПДВ 

тоалет папир      

 

1.350,00 динара 

Укупна цена 

  

1.905,00 динара без ПДВ 

2.286,00  динара са ПДВ 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

 

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

- конкурсна документација Наручиоца уредно попуњена и 

достављена                                           
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Рок важења 

понуде  

65 дана   

 
Гарантни рок 12 месеци од дана испоруке  

7 . Примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања понуда: нема. 

8. Поступак отварања понуда завршен  је у 10,15  часова.  

9. Предлог најповољније  понуде: 

Након прегледа и оцене понуда, Комисија за јавне набавке Наручиоца констатује да су на 

предметном поступку јавне набавке добара, набавка и испорука папирних убруса и тоалет 

папира за потребе Филозофског факултета, запримљене три благовремене, исправне, 

одговарајуће и прихватљиве понуде.  Користећи као критеријум оцене понуда „најнижу 

понуђену цену“, Комисија предлаже одговорном лицу Факултета да понуду Понуђача 

„Картие 2011“ доо, Ветерник, Новосадски пут 56, деловодни број понуде: 02-722/5 од 

19.11.2015. године одреди за најповољнију, и са наведеним понуђачем закључи уговор у 

поступку предметне набавке. 

10. Одлука о избору 

Деканица Филозофског факултета прихвата образложени предлог Комисије за јавне 

набавке и уговор у поступку јавне набавке добара мале вредности, редни број 45/2015, 

набавка и испорука папирних убруса и тоалет папира, додељује Понуђачу Картие 2011“ 

доо, Ветерник, Новосадски пут 56, деловодни број понуде: 02-722/5 од 19.11.2015. године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-

742221843-57, број модела 97, позив на број: 50-

016. Подносилац захтева за заштиту права је дужан  

да на наведени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. Рок за 

подношење захтева износи 10 дана од дана објаве 

Одлуке на сајту Факултета и Порталу јавних 

набавки. Захтев Републичкој Комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки се предаје  

Наручиоцу, а копија Захтева директно Комисији.  

         

                         Декан Филозофског факултета           

       

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, ср 


