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Број: 03-1177-б     
Датум: 18.04.2016. 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
бр. 124/12, 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број: 03-66 од 
14.04.2016. године, који је саставила Комисија за јавну набавку број: 01-
ОПД-2016, декан техничкиог факултета ''Михајло Пупин'' из Зрењанина 
Универзитета у Новом Саду, као одговорно лице наручиоца, дана 
14.04.2016. године доноси:  
 

О  Д  Л  У  К  У  
о додели уговора 

 
  У поступку јавне набавке за добра, број: 01-ОПД-2016, чији је предмет 
- приступ бази о модним кретањима за лабораторију за текстилно 

инжењерство уговор о јавној набавци се додељује понуђачу ''Докус доо'', из 

Чачка који  је понудио укупну цену без обрачунатог ПДВ-а у износу од 

766.200.00 динара, а на основу понуде евидентиране код наручиоца под 
бројем: 03-178 од 12.04.2016. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Технички факултет ''Михајло Пупин'' из Зрењанина, као наручилац,  је дана 
10.03.2016. године донео Одлуку број: 03-1177а-1 о покретању поступка 
јавне набавке: ''Приступ бази о модним кретањима за лабораторију за 
текстилно инжењерство'', редни број јавне набавке: 01-ОПД-2016, назив и 
ознака из Општег речника набавки: 4860000 - Програмски пакет за безе 
података и оперативни програмски пакет. За наведену јавну набавку 
наручилац је дана 14.03.2016. године објавио позив за подношење понуда и 
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници (www.tfzr.uns.ac.rs). Као рок за достављање понуда одређен је 
13.04.2016. године до 10,00 часова. 
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1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке: 

ПРИСТУП БАЗИ О МОДНИМ 
КРЕТАЊИМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ  
ЗА ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Врста предмета јавне 
набавке: Добра 

Редни број јавне набавке: 01-ОПД-2016 

Врста поступка јавне набавке: ОПД 

Подаци из Плана јавних 
набавки и Финансијског плана 
наручиоца за 2015. годину:   

Средства за наведену набавку су 
предвиђена у  плану јавних набавки 
наручиоца на позицији 10 и у финансијском 
плану за 2016. годину у оквиру конта број 
(добра) конто број 512600 

Процењена вредност јавне 
набавке 

(без ПДВ-а): 
833.000,00 динара, без ПДВ-а 

 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 14.03.2016. године 

објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници (www.tfzr.uns.ac.rs). Као рок 
за достављање понуда одређен је 13.04.2016. године до 10,00 часова. 

 

2) Основни подаци о понуђачима: 

 

Ред. 

бр. 
Назив понуђача 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Датум и час 

пријема 

понуде 

Благовременост 

1. 
Докус, Чачанског 
батаљона 69, Чачак 

03-178 
12.04.2016. 

год. у 09:20 h 

Понуда је пристигла 

благовремено 

  

3) Критеријум за доделу уговора 
 Критеријум за доделу уговора, односно, оцењивање понуда је 
"најнижа понуђена цена."  

 

4) Стручна оцена понуда 
 Комисија је извршила стручну оцену понуда, како би утврдила да ли 
је пристигла понуда прихватљива у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 
33) Закона о јавним набавкама и констатовала  следеће: 
  

• Понуда понуђача:  ''Докус ДОО, Чачанског батаљона 69'' 

из Чачка.  
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