
 

 

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12), доносим 

 

 

                                                                      О Д Л У К А 

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача ''GT HEMIJA'', д.о.о број  код наручиоца 
заведена под бројем 568/4-1 од 24.10.2013. године. 

                                                                        Образложење 

Наручилац је дана 16.10.2013. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности 52/2013 бр. 568/1, за јавну набавку материјала за одржавање хигијене за потребе 
Математичког факултета. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештак о истом, контстатовала је следеће: 

1. Поступак јавне набавке мале вредности спроводи  Математички факултет, Студентски трг 12-16, 
Београд. 

2. Предмет уговора јавне набавке мале вредности  је материјал за одржавање хигијене. 

3. У поступку јавне набавке је у року за достављање понуда пристигла 1 (једна) понуда. 

  Благовремено, тј. до дана  28.10.2013. године до  15 часова, примљене су понуде следећих 
понуђача и то по наведеном редоследу: 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум пријема час 

568/4-1 ГТ ХЕМИЈА, д.о.о 24.10.2013. 11.00 
 

Неблаговремене понуде: НИЈЕ БИЛО 

Назив понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и други подаци из понуде: 

посебно), следећим редоследом: 

Број под којим је понуда заведена 568/4-1 
Назив или шифра понуђача ГТ ХЕМИЈА, д.о.о 
Понуђена цена и евентуални попусти   

Са 12.582,00 



ПДВ
Без 
ПДВ

10.485,00 

Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума 

Тоалетни папир у листићима 9000/1, 8 кутија 
Течни сапун и паковању од 5 литара, 5 комада 

Други подаци из понуде Плаћање: авансно на текући рачун 
Рок важења понуде: 61 дан 
Достава: на адресу наручиоца 

 

Називи, односно име понуђача чија је понуда одбијена и разлози за њихово одбијање: / 

Критеријум за оцењивање понуда : најниђа понуђена цена. 

 

4. Комисија после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача ''ГТ 
ХЕМИЈА'' д.о.о и предлаже Наручиоцу његов избор. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољнијег понуде, те је донело одлуку о избору о избору најповољније понуде којом се понуда 
понуђача  (''ГТ ХЕМИЈА'', д.о.о, улица Нехруова 61/36, Београд,)  код наручиоца заведена под 
бројем 568/4-1 од 24.10.2013. године, бира као најповољнија. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 8 дана од дана њеног пријема. 

                                                                                              

                                                                                                         ДЕКАН МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

                                                                                                          Проф. др Миодраг Матељевић 

                                                                   

‐  


