
 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 
68/15) Наручилац доноси: 

 
О  Д  Л  У  К  У 

  о закључењу Оквирног споразума 
 
 
Закључује се Оквирни споразум са понуђачима  „VERONA“ DOO BEOGRAD, „DAXI 
LINE“  DOO BEOGRAD, „ B2M “ DOO BEOGRAD на период од годину дана. 
 

О б  р а з л о ж е њ е 
 
 

Наручилац је дана 05.04.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале 
вредности бр. 02/17 за набавку потрошног материјала за одржавање зграде. 

Одлуком о покретању поступка и конкурсном документацијом је је предвђен оквирни 
споразума са три добавља без поновног отварања конкуренције, на период од годину 
дана. Формирана је Комисија за спровођење поступка јавне набавке ЈН 02/17 дана 
05.04.2017. године. За наведену набавку наручилац је упутио Позив за достављање 
понуда потенцијалним понуђачима (на 5 адреса) и објавио исти на Порталу јавних 
набавки и свом сајту 05.04.2017. године. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 4 понуда.  
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о истом.  
У Извештају о стручној оцени понуда бр.18/10-16 од 24.04.2017. године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала следеће: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: добра – потрошни материјал, назив и ознака 
из Општег речника набавке : разни готови производи и сродни артикли - 

44400000. 

2) Подаци  о  јавној  набавци: 

Предмет јавне набавке: потрошни материјал за одржавање зграде Факултета. 

Редни број јавне набавке 02/17. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.000.000,00. 

Набавка се спроводи ради закључења Оквирног споразума са три добављача, 
без поновног отварања конуренције, на период од годину дана. 

Набавка се спроводи по позиву Наручиоца од 05.04.2017. године, упућеном на 5 
маил адреса ради обезбеђења конкуренције, и до 18.04.2017. године до 12.00 
часова је пристигло 4 понуда. По отварању понуда 18.04.2017. године у 12 сати 
и 30 минута, Комисија је обавила увид у достављене понуде и приступила 
њиховој оцени. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 Булевар краља Александра 73 
11120  Београд,  
Телефон (011) 321-86-06,  
Телефакс (011) 337-02-23 
Рачун 840-1437666-41 
Управа за трезор Палилула 
ПИБ    100251144 
Mат.бр.     07006454 



 
3) Укупан број поднетих понуда: 4 ( четири ) : 

                                                              Назив / име  понуђача 
           Благовремене понуде                                                   Неблаговремене понуде 
 

1. „TRI O „ DOO ARANĐELOVAC                             нема неблаговремених понуда 
2. „ VERONA“ DOO BEOGRAD 
3. „ B2M “ DOO BEOGRAD 
4. „ DAXI LINE „ DOO BEOGRAD                                                       

 
Према члану 3. став 1. тачка 33. Закона прихватљива понуда је она која је 
благовремена, за коју је утврђено да нема битних недостатака, која је 
одговарајућа, која не ограничава наручиоца и која не прелази процењену 
вредност јавне набавке. Увидом у примљене понуде, Комисија је утврдила да су 
све понуде благовремене, потпуне, и одговарајуће у складу са Законом о јавним 
набавкама, те да су прихватљиве.  
 

4) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 
њихово одбијање : 
Није одбијена ни једна понуда. 
 

5) Критеријум за рангирање понуда је  најнижа цена - ранг листа понуђача 
након примене   критеријума : 

 
Назив добављача     понуђена цена без ПДВ-а 

1. „ VERONA “ DOO BEOGRAD   207.485,00 
2. „ DAXI LINE „ DOO BEOGRAD   249.435,00 
3. „ B2M “ DOO BEOGRAD    249.909,00 
4. „TRI O“ DOO ARANĐELOVAC   274.354,00 

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

 

Како је Одлуком о покретању поступка и конкурсном документацијом предвиђен 
оквирни споразум Наручиоца са три добављача,  Комисија предлаже Наручиоцу 
да се донесе Одлука о закључењу Оквирног споразума са понуђачима 
„VERONA“ DOO BEOGRAD, „DAXI LINE“  DOO BEOGRAD, „ B2M “ DOO BEOGRAD 
на период од годину дана. 

 
На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца прихватио је предлог 
Комисије за спровођење поступка ЈН 02/17, те је на основу законског 
овлашћења донео  Одлуку о закључењу Оквирног споразума са 
најповољнијим понуђачима. 

 
ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ 
 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана 
од дана објаве исте на Портају јавних набавки и сајту Наручиоца (у складу са 
чл.149 став 6. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 68/15). 
 
                                                                           ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 
                                                                      ___________________________ 

       Проф.др Бранко Божић 
 
 


