
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту Закон), Директор ЈП „Завод за уџбенике“, Београд, 

доноси следећу: 

 

 

ОДЛУКУ 

 о додели уговора 

 

 
 

 

Уговор за јавну набавку ЈНМВ 08/2018, предмет јавне набавке je набавка добара: Тонери за 

штампаче, додељује се понуђачу: Delfi Commerce, Нехруова број 174, Нови Београд, за 

понуду бр. 04-3910 и узорак 04-3910/1 од 08.06.2018. године. 

 

Укупна вредност набавке уговара се у износу од 660.680,00 динара без ПДВ-а, односно 

792.816,00 динара са ПДВ-ом. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 22.05.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број 04-3498 за јавну набавку ЈНМВ 08/2018. Предмет јавне набавке је набавка 

добара – Тонери за штампаче. 

 

Позив за подношење понуде број 04-3590 и конкурсну документацију број 04-3591 наручилац 

је дана 28.05.2018. године објавио на Порталу управе за јавне набавке www.portal.ujn.go.rs и на 

својој интернет страници www.zavod.co.rs . До истека рока за подношење понуда на адресу 

наручиоца дана 08.06.2018. године до 10:00 часова пристигле су 2 (две) понуде. 

 

Након спроведеног јавног отварања понуда, које је обављено дана 08.06.2018. године у 11:00 

часова у просторијама ЈП „Завод за уџбенике“, Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

 

У Извештају о стручној оцени понуда број 04-4222 од 19.06.2018. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће:   

 

 

1) Врста предмета јавне набавке: Добра   
 

 

 

 

 

 

 

Наручилац ЈП „Завод за уџбенике“, Београд 
 

 
Адреса Обилићев венац бр. 5 

 
Место Београд 
Број јавне 

набавке ЈНМВ 08/2018 

 
Датум 20.06.2018. године 

http://www.portal.ujn.go.rs/
http://www.zavod.co.rs/
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2) Подаци о јавној набавци: 

Редни број јавне набавке ЈНМВ 08/2018 

Предмет јавне набавке Тонери за штампаче 

Редни број из Плана набавки  1.1.9. 

Врста поступка јавне набавке из Плана набавки Јавна набавка мале вредности 

Оквирни датум покретања поступка из Плана набавки Април, 2018. године 

Оквирни датум закључења уговора из Плана набавки Мај,  2018. године 

Оквирни датум извршења уговора из Плана набавки Мај,  2019. године 

Процењена вредност јавне набавке  1.000.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  660.680,00 динара 

 

3) Укупан број поднетих понуда: 2 (две)  
 

Заводни број понуде и узорка време пријема подносилац понуде 
адреса из достављених података 

04-3909 и 04-3909/1 од 08.06.2018. године 

пристигла у  08:45  часова 

заведена код Понуђача број 0806 од 08.06.2018. 

године. 

 AMPHORA doo Beograd 
Bulevar vojvode Mišića 10 
11000 Beograd 

04-3910 и 04-3910/1 од 08.06.2018. године 

пристигла у  08:48  часова 

заведена код Понуђача број 0706 од 07.06.2018. 

године. 

Delfi Commerce 
Nehruova broj 174 
11070 Beograd 

 
 

Неблаговремених понуда није било. 

 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 

одбијање и цена. 

 

Понуђач AMPHORA doo Beograd, Булевар војводе Мишића број 10, доставио је дана 

08.06.2018. понуду број 04-3909 са укупном понуђеном ценом у износу од 566.908,00 

динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 680.289,60 динара а  која садржи битне недостатке. 

Наручилац је увидом у комплетну понуду уочио следеће недостатке: 

 

 Сертификат STMC се знатно разликује са сертификатом на званичном сајту фирме  

 Retech Technology International Ltd. доступан на страници  

 http://www.retech.com.hk/images/stmc.jpg ; 

 Нису достављени остали сертификати, већ само изјава фирме Retech Technology 

International Ltd. који не одговарају понуди и узорцима; 

 Произвођач достављених узорака-тонера није Retech Technology International Ltd. па се 

самим тим достављени сертификати не односе на достављене узорке; 

 Достављени тонери су од два различита произвођача и на једном од узорака је година увоза  

2015.година. 

и захтевао од понуђача додатна објашњења ради прегледа, вредновања и упоређивања    

примљених понуда. Понуђач је дана 18.06.2018. године путем маил-а заведеног код наручиоца 

под бројем 04-4204  обавестио Наручиоца да није у могућности да достави  тражене 

http://www.retech.com.hk/images/stmc.jpg%20;
http://www.retech.com.hk/images/stmc.jpg%20;
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сертификате. Понуда понуђача  AMPHORA doo Beograd, Булевар војводе Мишића број 10 , 

број  04-3909 од 08.06.2018. године, у  складу са  чланом  106. тачка 2,  СЕ ОДБИЈА  . 

 

 

 

5) Критеријум за оцењивање понуда према условима из конкурсне документације је: 
 

најнижа понуђена цена.   
 

 

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Најповољнија понуда је понуда понуђача: Delfi Commerce, Нехруова број 174, Нови Београд, 

који је доставио: 

 Благовремену понуду број 04-3910 од 08.06.2018. године, која испуњава 

обавезне и додатне услове захтеване у конкурсној докуметацији, 

 Решење из АПР-а да је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција 

за привредне регистре,   

 Узорке који су тражени у Техничким карактеристикама (спецификацији) који 

испуњавају захтевани квалитет и квантитет, 

 Копију сертификата који је захтеван као додатни услов у конкурсној 

документацији: „STMC“ „DIN 33870“ („AUDIT REPORT“)„LGA“„REACH“ 

 Меницу и пропратну документацију за озбиљност понуде број АC 5032306, 

 Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 660.680,00 динара, а са ПДВ-ом износи 

772.816,60 динара, 

 Рок и начин плаћања је 45 дана након извршене испоруке, 

 Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда, 

 Рок испоруке је 7 (седам) дана  

 Гарантни период је 12 (дванаест) месеци, 

 Место испоруке на адреси Наручиоца. 

 

7) Назив понуђача којем се додељује уговор: 

               
На основу прегледа, стручне оцене понуда спроведене у складу са конкурсном документацијом 

и примене критеријума најниже понуђене цене, у Извештају о стручној оцени понуда број 04-

4222 од 19.06.2018. године, Комисија за јавну набавку предлаже да се за јавну набавку добара: 

Тонери за штампаче, број ЈНМВ 08/2018, као прихватљива усвоји понуда понуђача: Delfi 

Commerce, Нехруова број 174, Нови Београд, заведена код наручиоца под бројем 04-3910 од 

08.06.2018. године, заведене код понуђача под бројем 0706 од 07.06.2018. године и да се истом 

додели уговор за ову јавну набавку. 

 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 660.680,00 динара без ПДВ-а и 772.816,60 динара са ПДВ-ом.  

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 

додељује понуђачу: Delfi Commerce, Нехруова број 174, Нови Београд, за понуду број 04-

3910 од дана 08.06.2018. године, заведене код понуђача под бројем 0706 од 07.06.2018. године, 

са укупно понуђеном ценом без ПДВ-а од : 660.680,00 динара. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове Oдлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права из члана 

149.Закона. 

 

Одговорно лице      

 

_________________________                  М.П. 

Директор,  Драгољуб Којчић 


