УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Чика Љубина 18-20
Број: 1291/1-6
Датум: 21.09.2015. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012) и Извештаја о стручној оцени понуда од дана 21.09.2015. године, продекан за финансије
доноси:
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет набавка
канцеларијског намештаја (Радне фотеље и седишта за амфитеатар) за потребе Филозофског
факултета у Београду, број 5/2015, јер нису испуњени услови за доделу уговора.
Образложење
Наручилац, Филозофски факултет из Београда, Чика Љубина 18-20 спроводи
поступак јавне набавке мале вредности, чији је предмет набавка канцеларијског намештаја за
потребе Филозофског факултета у Београду, број 5/2015, на основу Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС” број 124/2012). Назив и ознака из општег речника: 39130000-2
Канцеларијски намештај.
Укупна процењена вредност јавне набавке је 1.014.228,00 динара, без пореза на додату
вредност.

Позив за достављање понуда је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца и достављен потенцијалним понуђачима.
Благовремено, до дана 18.09.2015. године, до 12,00 часова, понуду су доставила два
понуђача. Неблаговремених понуда није било.
Комисија за јавну набавку је у извештају о стручној оцени понуде, од дана
21.09.2015. године, констатовала следеће и то:
Поступак јавног отварања понуде одржан је дана дана 18.09.2015. године, са
почетком у 12,30 часова, у Филозофском факултету, Београд, Чика Љубина 18-20, спрат I, сала за
састанке у присуству овлашћених представника понуђача ВИЗОР ИНЖЕЊЕРИНГ, Темерин и
понуђача БЛАЖЕКС, Крагујевац.
Благовремено, до дана 18.09.2015. године, до 12,00 часова понуду су доставили
следећи понуђачи и то:
Ред.
бр.
1

Понуђач
2

1.

ВИЗОР ИНЖЕЊЕРИНГ,
Железничка 23

2.

БЛАЖЕКС, Крагујевац, Босанска 63

Понуда заведена
под бројем
3

Датум
пријема
4

1359/1

17.09.2015.

09,20h

1359/2

17.09.2015.

09,45h

Темерин,

Неблаговремених понуда није било.

Час
5

Понуђачи су понудили следеће укупне цене без ПДВ-а за набавку канцеларијског
намештаја (Радне фотеље и седишта за амфитеатар) и то:
Ред.
бр.
1

1.
2.

ПОНУЂАЧ

Број понуде

2

3

ВИЗОР ИНЖЕЊЕРИНГ, Темерин,
234/15 од
Железничка 23
15.09.2015.
БЛАЖЕКС, Крагујевац, Босанска
54/ЈН од 11.09.2015.
63

Укупна цена, без
ПДВ-а
4

1.184.700,00
1.024.700,00

Извршена је рачунска провера износа садржаних у понудама. Рачунских грешака
није било.
Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.
Након стручне оцене достављених понуда Комисија за јавну набавку је утврдила
следеће и то:
1.
Понуда понуђача ВИЗОР ИНЖЕЊЕРИНГ, Темерин, Железничка 23, је
неприхватљива, јер је понуђена укупна цена наведеног понуђача, у износу од 1.184.700,00, без ПДВ-а, изнад
процењене вредности за предмету набавку.
2.
Понуда понуђача БЛАЖЕКС, Крагујевац, Босанска 63, је неприхватљива јер је
понуђена укупна цена наведеног понуђача, у износу од 1.024.700,00, без ПДВ-а, изнад процењене вредности
за предметну набавку.

На основу свега изложеног, у поступку јавне набавке мале вредности чији је предмет
набавка канцеларијског намештаја (Радне фотеље и седишта за амфитеатар) за потребе
Филозофског факултета у Београду, с обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора,
поступак се обуставља.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против одлуке може се поднети
захтев за заштиту права у року
од 5 дана од дана пријема исте.
- Одсек за материјално- финансијско
пословање;
- Одсек за набавке.

ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ
Проф. др Василије Гвозденовић

