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Брпј:  020-1750/7 
Дана:  08.10.2015. гпдине 

 
Нa oснoву шлaнa 108. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Службени гласник РС“, брпј 124/12 и 

14/15 и 68/15), дeкaн Teхнoлoщкoг фaкултeтa Нoви Сaд дпнпси 
 
 

OДЛУКУ  О  Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А 
У ОТВОРЕНОМ ПOСTУПКУ НAБAВКE ДОБАРА 

НАМЕШТАЈ – СТОЛИЦЕ И ШКОЛСКЕ КЛУПЕ ЗА УЧИОНИЦУ 9 II СПРАТ СТАРЕ ЗГРАДЕ,  
УЧИОНИЦУ 10 ПРИЗЕМЉЕ НОВЕ ЗГРАДЕ И УЧИОНИЦУ 21 IV СПРАТ СТАРЕ ЗГРАДЕ  

ШИФРА: ОПНА-21/15 
 

УГOВOР СE ДOДEЉУJE ПOНУЂAЧУ METAL-LINEX DОО BEOGRAD, са седищтем у Лещтанима, 
Кружни пут  бр. 1С, ппнуда брпј: 53/2015 пд 02.10.2015. гпдине кoд нaрушиoцa зaвeдeнa пoд 
брojeм: 020-1932 пд 05.10.2015. гпдине. Вреднпст дпдељенпг угпвпра изнпси 299.880,00 динара 
без ПДВ-а. 

Овај ппнуђаш је ппнуду ппднеп сaмoстaлнo. 

O б р a з л o ж e о e 

Нaрушилaц je дaнa 04.09.2015. гoдинe дoнeo Oдлуку o пoкрeтaоу пoступкa jaвнe нaбaвкe, 
брoj 020-1750, за јавну набавку дпбара – Намещтај – стплице и щкплске клупе за ушипницу 9 II 
спрат Старе зграде, ушипницу 10 приземље Нпве зграде и ушипницу 21 IV спрат Старе зграде, 
щифра: ОПНА-21/15. 

 
Пoзив зa пoднoщeоe пoнуда и Кпнкурсна дпкументација oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних 

нaбaвки и интeрнeт стрaници нaрушиoцa дaнa 04.09.2015. гoдинe.  
 
Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa oтвaрaоa пoнудa и сaшиоaвaоa Зaписникa o oтвaрaоу 

пoнудa брoj 020-1750/5 oд 06.10.2015. гoдинe, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe: Кoмисиja) je 
приступилa струшнoj oцeни пoнудa, дaтoj у Извeщтajу п струшнпј пцени ппнуда брпј 020-1750/6 oд 
08.10.2015. гoдинe. 

 
У Извeщтajу o струшнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe: 
 

1. Прeдмeт и прoцeоeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe:  
 
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe су дпбра: Намещтај – стплице и щкплске клупе за ушипницу 9 II 

спрат Старе зграде, ушипницу 10 приземље Нпве зграде и ушипницу 21 IV спрат Старе зграде,                        
щифра: ОПНА-21/15. 

Нaзив и oзнaкa из oпщтeг рeшникa нaбaвки: Шкплски намещтај - 39160000. 
Прoцeоeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe je 333.333,33 динaрa бeз oбрaшунaтoг ПДВ-а. 
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2. Пoдaци из плaнa нaбaвки кojи сe oднoсe нa прeдмeтну jaвну нaбaвку:  
 
Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пбрашунатпг ппреза на дпдату вреднпст, 

изнпси 333.333,33 динара. Средства за предметну набавку предвиђена су у Седмпј измени и 
дппуни финансијскпг плана Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. гпдину, брпј: 020-1739 пд 
02. септембра 2015. гпдине, у пквиру дела 512200 – Административна ппрема; кпнтп 512211 – 
Намещтај, планирани изнпс на кпнту за 2015. гпдину је 7.234.000,00 динара, изнпс на кпнту за 
предметну набавку 400.000,00 динара. Извпр финансираоа 01 – прихпди из бучета. 

Набавка наведених дпбара предвиђена је Седмпм изменпм и дппунпм Плана јавних 
набавки и плана набавки на кпје се закпн не примеоује Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. 
гпдину, брпј: 020-1740 пд 02. септембра 2015. гпдине, ппд називпм Намещтај – стплице и щкплске 
клупе за ушипницу 9 II спрат Старе зграде, ушипницу 10 приземље Нпве зграде и ушипницу 21 IV 
спрат Старе зграде. Редни брпј јавне набавке за текућу гпдину: 1.1.36. 

Разлпг и пправданпст: Набавка дпбара се планира ради унапређеоа квалитета наставнп-
наушнпг прпцеса. 

 
3. Oдступaоa oд плaнa нaбaвки сa oбрaзлoжeоeм: / 
 
4. Рaзлoзи и oкoлнoсти кoje oпрaвдaвajу примeну пoступкa мaлe врeднoсти: / 
 
5. Oснoвни пoдaци o другoм нaрушиoцу сa кojим сe спрoвoди пoступaк jaвнe нaбaвкe: 

 
Нарушилац не спрпвпди ппступак јавне набавке са другим нарушипцем. 
 

6. Блaгoврeмeнo, oднoснo дo дана 06.10.2015. гoдинe дo 09,00 шaсoвa примљeнa je 1 (једна) 
пoнуда и тп. 
 

Ред. 
бр. 

Брoj пoд кojим je 
пoнудa зaвeдeнa 

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa Дaтум приjeмa 
Чaс 

приjeмa 

1. 020-1932 
 METAL-LINEX DОО 
Кружни пут брпј 15 

11309 Лещтане 
05.10.2015. гпдине 09,00 

 
7. Пoнудe кoje су oдбиjeнe, рaзлoзи зa оихoвo oдбиjaоe и пoнуђeнa цeнa тих пoнудa: / 
 
8. Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa:  
 

Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа ппнуђена цена. 
 

9. Рaнг листa прихвaтљивих пoнудa примeнoм критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa: 
 

Ред. 
бр.  

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa 
Ппнуђена цена  

(динара без ПДВ-а) 

1. 
METAL-LINEX DОО 

Кружни пут брпј 15 
11309 Лещтане 

299.880,00 

 



10. floxyfa,r xojeru ce 4o4eruyje yroBop:

Komracrja, nocre crpyi{He oqeHe noHyAa, xoncraryje Aa je xajnoeotnnja noHyAa nonyfaua

METAL-L|NEX DOO BEOGRAD, ca ceArurrem y /leuranrma, Kpyxxra nyr 6p. 1C, noxy4a 6poj: 53/2015

o4 02.10.2015. ro4uxe xoA Hapyi.n4oqa 3aBeAeHa noA 6pojervr: 020-L932 oR 05.10.2015. ro4une, vrja
noxy[ena qeHa h3Hoo4 299.880,00 AxHapa 6es nAB-a, re npe,q/axe oAroBopHoM n]rqy Hapyqxoqa Aa

oaorvr nonylaqy AoAenr yroBop.

Oaaj noxy[au je noxy4y noAHeo caMocranHo.

OAroaopxo arar4e Hapy.rroqa nprxBaruno je npepTror Korutcrje, re je ua ocHoBy 3aKoHcKor

oanauherua AoHero OAayxy o ,a,oAenr yroBopa, Kao y Alrcno3uruBy.

NOYKA O NPABHOM.TIEKY:

Ilporra oBe opyKe noxy[a,r Moxe
noAHerr4 3axTeB 3a 3aurxry npaBa y poKy

oA AeceT AaHa oA AaHa lbeHor

o6jaaruraana Ha I'loprany jaexnx

xa6aaxr. 3axrea ce noAHoct4 Hapyuroqy,
a xonrja ce xcroBpeMeHo AofiaB/ba
Peny6nrauxoj xoaucnjr 3a 3aurr4ry npaBa

y nocrynqilMa jaaxr,tx ra6aaxra.


