
Универзитет у Београду Шумарски факултет 
Кнеза Вишеслава 1 
Број. : 01-1286/ 9     01.06.2020. 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од број : 01-1286/ 8     
01.06.2020.Декан факултета доноси:  

О Д Л У К У 
о додели уговора  

Универзитет у  Универзитет у Београду Шумарски факултет  (као наручилац, у 
поступку јавне набавке бр. 1.1.15/2020, ЈАВНA  НАБАВКA  ДОБАРА – РАЧУНАРИ, 
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА  , за партију 1) набавка 3 лаптопа додељује уговор  
Понуђачу:  Електроник партнер,Ул.Др.Ивана Рибара 146 Н.Београд 
  
                                           О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац је 21.05.2020.године, објавио конкурсну документацију и позив за 
прикупљање понуда за набавку 3 лаптопа реализацију  Пројекта „ANKLIWA DS“, 
потписан са Albert-Ludvings-Univerzitetom из Фрајбурга,  на Порталу Управе за ЈН и 
сајту Факултета 
Процењена вредност јавне набавке: Партија 1) 182.895,96 динара без ПДВ-а 
 Рок за достављање понуда 29.05.2020. до 10,00 часова 
-Комисија за предметну јавну набавку спроводи поступак отварања понуда дана 29.05.2020. 
године са почетком у 11,00 часова у сали за састанке и констатује да за Партију 1  стигле две 
понуде   

- Партија 1. набавка три лаптоп-а 
 

Број,(датум 
и време ) под 

којим је 
понуда 

заведена  

Назив (име)/шифра 
понуђача 

Понуђена цена и 
евентуални попусти 

Уочени 
недостаци у 

понудама 

01-1378/1 
28.05.2020.  
у 9,00 

Унион техника 
Булевар ослобођења17 

32000 Чачак 
180.000,00 без Пдв-а 

Нема 
недостатака 

01-1395/1 
29.05.2020. у 
7,45 

Електроник партнер 
Ул.Др.Ивана Рибара 

146 Н.Београд 
179.700,00 без ПДВ-а 

Нема 
недостатака 

Понуде су   формално исправне, односно одговарајуће, обзиром да су благовремене и потпуно 
испуњавају све тражене спецификације и прихватљиве су. Понуђачи извршавају набавку 
самостално. 
 Применом критеријума најнижа понуђена цена Комисија је предложила Управи Факултета да 
уговор додели Понуђачу:Електроник партнер,Ул.Др.Ивана Рибара 146 Н.Београд  
Те је одлучено као у диспозитиву 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети 
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки 
 Декан 
 
 Проф.дрРатко Ристић 
 ______________________ 


