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

14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда брoj 817 од 

19.03.2020.године, доноси се 
 

 

О Д Л У К А 

о додели уговора   

 У јавној набавци добара - канцеларијски материјал и тонери за штампаче и копир 

апарате, ЈНМВ-03/2020, бира се као најповољнија, понуда понуђача: „Grafolist“ д.о.о. Ниш, 

ул. Мајаковског 97 Л7, 18000 Ниш, матични број: 17013181, ПИБ: 100667096, заведена код 

наручиоца под бр. 723 од 12.03.2020.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом 

уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара. 

 

 

Образложење 

     На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 571 од 

02.03.2020.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара у поступку 

јавне набавке мале вредности.  

 

1) Набавку: канцеларијски материјал и тонери за штампаче и копир апарате, ЈНМВ-03/2020. 

 

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности по јавном позиву 

наручиоца Дома ученика средњих школа Зајечар, објављеном дана 05.03.2020.године, на 

Порталу јавних набавки, интернет адреса: http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници 

Наручиоца: http://www.internatza.edu.rs/.  

 

2) Процењена вредност јавне набавке износи 833.333,33 динара без ПДВ-а. 

Партија 1: 573.333,33 динара без ПДВ-а 

 Партија 2: 260.000,00 динара без ПДВ-а 

 

3) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 

 

Рок за подношења понуда: 13.03.2020. године до 11:00 часова. 

За спровођење предметне јавне набавке именована је комисија. 

Јавно отварања понуда обављено је у просторијама Дому ученика средњих школа Зајечар, 

ул.Скопљанска бб, дана 13.03.2020. године, у 12 часова. 

 

Oтварању понуда су присуствовали доле наведени представници понуђача који су поднели 

пуномоћја:  

Ред. Бр. ПОНУЂАЧ: 
Представник: 

(Име и Презиме) 
Број пуномоћја: 

1. „Нова савремена“ Књажевац Иван Глигоријевић од 13.03.2020.г. 

2. „Биро универзал“ Дољевац Иван Пантић / 
 

Oтварању понуда су присуствовали и: / 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.internatza.edu.rs/
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4) Благовремено, тј. до дана 13.03.2020.године, до 11 часова, примљене су понуде следећих 

понуђача и то по наведеном редоследу: 

Ред. Бр. 
Бр. под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Датум 

пријема понуде 

Час 

пријема 

понуде 

1. 722 Amphora доо Београд 12.03.2020. 11:46 

2. 723 Grafolist доо Ниш  12.03.2020. 11:46 

3. 758 Плава звезда Звездан 13.03.2020. 9:15 

4. 759 Биро универзал Дољевац 13.03.2020. 9:28 

5. 760 Нова савремена Књажевац 13.03.2020. 10:34 

 

Неблаговремене понуде (понуде које су достављене после рока за достављање понуда):  

Ред. Бр. 
Бр. под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Датум 

пријема понуде 

           Час 

пријема 

понуде 

1. 761 P+rintcom доо Београд 13.03.2020. 11:31 

2. 762 Фактор доо Ниш 13.03.2020. 11:31 

 

Дана 13.03.2020.године у 11:31 часова, стигле су понуде понуђача: P+rintcom доо Београд и 

Фактор доо Ниш, које су враћене неотворене понуђачима у складу са чланом 104. Закона о 

јавним набавкама, као неблаговремена. 

 

5) Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање:  

5.1. За партију 1 - Канцеларијски материјал, одбијене су следеће понудe понуђача: 

 
Назив или шифра понуђача: Amphora доо Београд 

Број под којим је понуда заведена: 722 

Понуђена цена и евентуални попусти: 864.085,50 динара без ПДВ-а за партију 1 

1.036.902,60 динара са ПДВ-ом за партију 1 

 

 
Назив или шифра понуђача: Плава звезда Звездан 

Број под којим је понуда заведена: 758 

Понуђена цена и евентуални попусти: 828.646,00 динара без ПДВ-а за партију 1 

994.375,20 динара са ПДВ-ом за партију 1 

 

 
Назив или шифра понуђача: Нова савремена Књажевац 

Број под којим је понуда заведена: 760 

Понуђена цена и евентуални попусти: 792.882,41 динара без ПДВ-а за партију 1 

951.458,89 динара са ПДВ-ом за партију 1 

 

зато што горе наведене понуде понуђача прелазе процењену вредност за партију 1 - 

канцеларијски материјал, која износи 573.333,33 динара без ПДВ-а. 

 

5.2. За партију 2 - тонери за штампаче и копир апарате, одбијене су следеће понудe 

понуђача: 

 
Назив или шифра понуђача: Amphora доо Београд 

Број под којим је понуда заведена: 722 

Понуђена цена и евентуални попусти: 646.271,00 динара без ПДВ-а за партију 2 

775.525,20 динара са ПДВ-ом за партију 2 
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Назив или шифра понуђача: Плава звезда Звездан 

Број под којим је понуда заведена: 758 

Понуђена цена и евентуални попусти: 279.277,00 динара без ПДВ-а за партију 2 

335.132,40 динара са ПДВ-ом за партију 2 

 

 
Назив или шифра понуђача: Биро универзал Дољевац 

Број под којим је понуда заведена: 759 

Понуђена цена и евентуални попусти: 307.400,00 динара без ПДВ-а за партију 2 

368.880,00 динара са ПДВ-ом за партију 2 

 

зато што горе наведене понуде понуђача прелазе процењену вредност за партију 2 - тонери 

за штампаче и копир апарате, која износи 260.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

6) Мишљење Комисије за јавну набавку у случају неуобичајено ниске цене: нема 

 

7) Начин примене методологије доделе пондера: 

Дана 19.03.2020.године, Комисија за јавну набавку мале вредности извршила је бодовање 

понуда понуђача који испуњавају све потребне услове на основу доказа достављених уз понуду 

у складу са захтевимa из Позива за подношења понуда и утврдила: 

 

За партију 1 - канцеларијски материјал: 
 

 

За партију 2 - тонери за штампаче и копир апарате: 

 

 

 

у складу са критеријумом - најнижа понуђена цена, најнижу цену - за партију 1 : 

канцеларијски материјал и за партију 2 : тонери за штампаче и копир апарате има 

понуђач:  „Grafolist“ д.о.о. Ниш, ул. Мајаковског 97 Л7, 18000 Ниш, матични број: 

17013181, ПИБ: 100667096.  

 

 

9) На основу оцене понуда, спроведене у складу са конкурсном документацијом, Комисија за 

јавну набавку предлаже да се уговор додели понуђачу: 

„Grafolist“ д.о.о. Ниш, ул. Мајаковског 97 Л7, 18000 Ниш, матични број: 17013181, ПИБ: 

100667096, уз следеће услове: 

 

 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ 

ПОНУДЕ 

Из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. Grafolist доо Ниш 723 

552.140,00 динара без ПДВ-а 

за партију 1 

 

662.568,00 динара са ПДВ-ом за 

партију 1 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ 

ПОНУДЕ 

Из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. Grafolist доо Ниш 723 
236.976,60 динара без ПДВ-а 

за партију 2 

284.371,92 динара са ПДВ-ом за 

партију 2 

2. 
Нова савремена 

Књажевац 
760 

249.366,00 динара без ПДВ-а 

за партију 2 

299.239,20 динара са ПДВ-ом за 

партију 2 
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Назив или шифра понуђача: Grafolist доо Ниш 

Број под којим је понуда заведена: 723 

Понуђена цена и евентуални попусти: 552.140,00 динара без ПДВ-а за партију 1 

662.568,00 динара са ПДВ-ом за партију 1 

 

236.976,60 динара без ПДВ-а за партију 2 

284.371,92 динара са ПДВ-ом за партију 2 

Тражени аванс: / 

Рок и начин плаћања: 45 дана на ж.р. понуђача 

Рок важења понуде: 30 дана 

Рок испоруке: 3 дана 

Гарантни период: Гаранција производа је гаранција произвођача 

Место и начин испоруке: Нашим возилом на адресу наручиоца Дом ученика средњих школа 

Зајечар Скопљанска бб 

 

 

Понуђач ће самостално извршити испоруку без ангажовања подизвођача. 

 

У складу са предлогом Комисије за јавну набавку мале вредности 03/2020 - канцеларијски 

материјал и тонери за штампаче и копир апарате, донета је Одлука као у диспозитиву.  

  

Одлуку о избору најповољније понуде објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници Дома у року од три дана од дана доношења одлуке. 

 

Правна поука: Захтев за заштиту права може се поднети у року од пет дана од дана објављивања 

  Одлуке на Порталу јавних набавки. 

 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

         / Ничић Селена/ 


