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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Датум: 23.2.2018. године 

Број: 02-113/12 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015, 68/2015),  доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ,  

средства за чишћење и инвентар за одржавање хигијене зграде Филозофског факултета 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 9/2018   

Уговор се додељује следећем Понуђачу:  „Картие 021“ доо, Ветерник, Новосадски пут 56, 

деловодни број понуде: 02-113/9 од 12.2.2018. године.  

Образложење 

Наручилац је дана 21.1.2018. године донео Одлуку број 02-113/1 о покретању поступка 

јавне набавке добара мале вредности, средства за чишћење и инвентар за одржавање 

хигијене зграде Филозофског факултета.                                                                                                                                

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

у поступку и конкурсну документацију 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 02-113/10 од 12.2.2018. године, Комисија је сачинила Извештај о стручној 

оцени понуда број 02-113/11  од 22.2.2018. године. 

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

1. Датум и време почетка отварања понуда:  

12.2.2018. године у 11,00  часова у просторијама деканата Факултета. 

2. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

Предмет јавне набавке добара мале вредности  представљају средства за чишћење и 

инвентар за одржавање хигијене зграде Филозогског факултета.  

Назив и ознака из општег речника набавки:  

240000 -  хемијски производи.  

Процењена вредност јавне набавке је 1.300.000,00  динара без обрачунатог ПДВ.  
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3. Имена чланова Комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања 

понуда:  

-   Проф. др Оливера Кнежевић Флорић, председник Комисије;  

-  Мирјана Алановић, члан; 

- Мирослав Радека, члан; 

- Светозар Симић, члан; 

-  Вања Фекић, члан.  

4. Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда: 

-  Тијана Терзин, овлашћени представник понуђача „Картие 021“ доо, Ветерник, 

Новосадски пут 56, по приложеном пуномоћју. 

5. Имена других присутних лица: -. 

6. Благовремено, односно до  12.2.2018. године до  9,00 часова  запримљене су 3 (три) 

понуде:  

Редни 

број  

Број под којим је 

понуда заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

1.  02-113/8 

   

„Б2М“ доо, Београд, Лештане, Кружни 

пут 15в 

12.2.2018. 8,15 

2.  02-113/9 

   

„Картие 021“ доо, Ветерник,  

Новосадски пут 56 

12.2.2018. 8,30 

3.  02-113/10 

   

„Макси-Ин“ доо, Нови Сад, 

Темерински пут 53 

12.2.2018.   8,50 

7. Неблаговремене понуде: нема неблаговремених понуда. 

8. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на 

који понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из 

понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, 

рок важења понуде (и по потреби други подаци из понуде), по редоследу пријема понуда:  
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Редни 

број  

Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

„Б2М“ доо, Београд, Лештане, Кружни пут 15в 

Број под којим је понуда заведена  02-113/8 од 12.2.2018. 

Начин на који понуђач наступа  самостално 

 Понуђена цена /динара/ 21.362,93 динара без ПДВ 

25.635,52 динара са ПДВ 

 

Евентуални попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за оцењивање понуде „најнижа понуђена цена“   

 

 

 

 

 

 

Достављени  

узорци 

редни број артикла из Спецификације Наручиоца: 

- 9 

- 25 

- 26 

- 29 

- 30 

- 31 

- 32 

- 33 

 

2.  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

„Картие 021“ доо, Ветерник,  

Новосадски пут 56 

Број под којим је понуда заведена  02-113/9 од 12.2.2018.  

 

Начин на који понуђач наступа  самостално 

Понуђена цена /динара/ 

 

 

 

18.307,00 динара без ПДВ 

21.968,40  динара са ПДВ 

Евентуални попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за оцењивање понуде „најнижа понуђена цена“  

 

 

Достављени  

узорци 

редни број артикла из Спецификације Наручиоца: 

- 9 

- 25 

- 26 

- 29 
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- 30 

- 31 

- 32 

- 33 

 

3.  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

„Макси – Ин“ доо, Нови Сад,  

Темерински пут 53 

Број под којим је понуда заведена  02-113/10 од 12.2.2018. 

 

Начин на који понуђач наступа  самостално 

 

Понуђена цена /динара/ 

 

 

27.857,08 динара без ПДВ 

33.428,50 динара са ПДВ 

Евентуални попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за оцењивање понуде „најнижа понуђена цена“   

 

 

 

Достављени 

узорци  

 

 

редни број артикла из Спецификације Наручиоца: 

- 9 

- 25 

- 26 

- 29 

- 30 

- 31 

- 32 

- 33 

 

 

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

нема примедби.        

10. Поступак отварања понуда завршен  је у 11,20  часова.  

11. Став Комисије за јавне набавке о поднетим понудама:  

Комисија је извршила анализу понуде, достављених узорака и техничке документације  из 

понуда понуђача и у Извештају о стручној оцени понуда број 02-113/11 од 22.2.2018. 

године, закључила следеће: 
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11.1. Понуда Понуђача „Б2М“ доо, Београд, Лештане, Кружни пут 15в,  деловодни број 

понуде:  

02-113/8 од 12.2.2018. године је оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

11.2. Понуда Понуђача „Картие 021“ доо, Ветерник, Новосадски пут 56, деловодни број 

понуде: 02-113/9 од 12.2.2018. године је оцењена као благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

11.3. Понуда Понудаћа „Макси – Ин“ доо, Нови Сад, Темерински пут  53, деловодни број 

понуде: 02-113/10 од 12.2.2018. године, садржи следеће недостатке (недостају следећи 

докази): 

- извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије за течни детерџент за 

ручно прање посуђа; 

- безбедносни лист за течни дерџент за прање стакла; 

- безбедносни лист за средство за уклањање каменца и рђе; 

- безбедносни лист за средство за суво прање; 

- безбедносни лист за средство за брзу дезинфекцију површина без испирања; 

- безбедносни лист за прање, прочишћавање и одмашћивање цеви; 

- безбедносни лист за средство за чишћење и дезинфекцију тоалета; 

- безбедносни лист за течни сапун; 

- безбедносни лист за WC освеживач; 

- безбедносни  лист  за средство за скидање графита; 

- безбедносни лист за средство за машинско и ручно прање подова; 

- безбедносни лист за WC куглице за писоаре и водокотлиће. 

Сходно ЗЈН, Комисија је понуду Понуђача Понудаћа „Макси – Ин“ доо, Нови Сад, 

Темерински пут  53, деловодни број понуде: 02-113/10 од 12.2.2018. године. оценила као 

неодговарајућу.  

12. Предлог Комисије одговорном лицу Наручиоца:  

Комисија је применом критеријума за избор најповољније понуде „најнижа понуђена 

цена“, извршила рангирање понуда и оценила понуду Понуђача „Картие 021“ доо, 

Ветерник, Новосадски пут 56, деловодни број понуде: 02-113/9 од 12.2.2018. године као 
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најповољнију, те је предложила одговорном лицу Наручиоца да се са наведеним 

понуђачем закључи уговор у поступку јавне набавке мале вредности, средства за чишћење 

и одржавање хигијене зграде Филозофског факултета, ЈН 9/2018. 

 

12. Најповољнији понуђач: 

      Деканица Филозофског факултета прихвата образложени предлог Комисије за јавне 

набавке и за најповољнију у поступку јавне набавке мале вредности, набавка средстава за 

чишћење и инвентара за одржавање хигијене зграде Филозофског факултета, ЈН 9/2018,  

одређује понуду Понуђача „Картие 021“ доо, Ветерник, Новосадски пут 56, деловодни 

број понуде: 02-113/9 од 12.2.2018. године и са истим закључује уговор у поступку јавне 

набавке. 

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 60.000,00 динара. Рок за подношење 

захтева износи 5 дана од дана уручења 

Одлуке о додели уговора. Захтев 

Републичкој Комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки се предаје 

преко Наручучиоца.  

  

       

   Деканица Филозофског факултета  

             

                                                                                        

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, ср 


