
Универзитет у Новом Саду 

Грађевински факултет Суботица  

Козарачка 2а Суботица 

Број извештаја: 3-7/2018 

Датум: 11. 12. 2018.  

 

На основу члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015)) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 10.12.2018. 

године, декан Факултета, проф. др Мирослав Бешевић, дипл. инж. грађ., доноси:  

О Д Л У К У 

ОДБИЈА СЕ понуда понуђача VINTEC doo Beograd због неуобичајено ниске цене у 

поступку јавне набавке мале вредности - бр. 3/2018 Набавка рачунарске опреме. 

 

Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица, као наручилац, у поступку 

јавне набавке мале вредности услуге  - „ Набавка рачунарске опреме“, за потребе 

Грађевинског факултета у  Суботици, редни број 3/2018, Уговор о јавној набавци 

додељује понуђачу USPON doo Чачак; 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана  21. 11. 2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр. 3/2018, добра  - „ Набавка рачунарске опреме“, за потребе 

Грађевинског факултета у  Суботици. 

 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки. Истовремено позив је објављен на сајту Наручиоца. 

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 3 (три) понуде. 

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. 3-6/2018 од 10. 12. 2018. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: „ Набавка рачунарске опреме“, за потребе  Грађевинског 

факултета у  Суботици.  

Редни број јавне набавке:  3/2018 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 592.500,00 динара (без ПДВ-а) 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Финансијским планом 

47.2 конто 512200 административна опрема. 

 

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):  90.000,00 динара (без ПДВ-а). 

Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности: 

Укупан износ јавних набавки у 2018. години је у оквиру прописане вредности јавне 

набавке мале вредности. 

  



 

3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Број под којим је 

понуда заведена  
Назив (име)/шифра понуђача 

Понуђена цена и евентуални 

попусти 

1. 
754-1/3.12.2018 

09:30 
USPON doo Čačak 47.900,00 без ПДВ-а 

2. 
755-1/3.12.2018 

11:18 
Informatika A.D. Beograd 49.861,00 без ПДВ-а 

3. 
756-1/3.12.2018 

11:19 

VINTEC doo  

Beograd 
26.200,00 без ПДВ-а 

 

4. Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена. 

5. Назив/име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је, после стручне оцене понуда, предложила:  

1.  Да се одбије понуда понуђача VINTEC doo Beograd због неуобичајено ниске цене; 

2.  Да уговор треба доделити:  USPON doo Чачак; 

На основу записника о отварању понуда комисија је констатовала да су пристигле три 

понуде, да су две понуде приближно истих цена а да је трећи понуђач понудио много 

нижу цену. Комисија је у даљем поступку затражила од понађача детаљно образложење 

у погледу изузетно повољних услова, или оригиналности производа који понуђачу 

стоје на располагању за извршење уговора. 

 

Понуђач је у свом одговору навео:  

 

„Што се тиче цена за понуђене уређаје, понуђен је модел HP LaserJet Pro М203dw, цена 

тонера оригинала је око 60 EUR а компатибилног око 30 EUR. Цене су добијене од 

дистрибутера HP-а за Србију. 

 

Такође понуђен је модел Pantum P2500W, цена тонера оригинала је око 50 EUR а с 

обзиром на то да смо ми дистрибутери није нам дозвољено да продајемо и нудимо 

компатибилне тонере. Цена је добијена од произвођача уређаја и да се испоручују и 

тонери уз уређај. 

 

Разматрајући наведену потврду и одговор понуђача комисија је извршила проверу 

меродавне тржишне цене тражених уређаја и мугоћности коришћења компатибилних и 

оригиналних тонера“. 

 

Проверавајући стање на тржишту цена понуђеног штампача Pantum P2500W комисија 

је дошла до следећих сазнања: 



https://www.amazon.co.uk/Pantum-P2500W-Wireless-Laser-Printer/dp/B00PATYQFQ   - 

Currently unavailable – тренутно недоступан 

https://www.amazon.com/Pantum-P2500W-Wireless-Monochrome-

Printer/dp/B00PSPZOGW  - Used (2) from $64.98 – цена за полован 

https://www.printerland.co.uk/product/pantum-p2500w/135349   - Discontinued Pantum 

Printers Pantum P2500W - укинут 

https://technopoint.ru/product/5949e0abd6733361/printer-lazernyj-pantum-p2500w-sale/ 

4 999 rublja ~ 7814.9367 RSD 

https://www.bestbuy.ca/en-ca/product/pantum-pantum-p2500w-monochrome-wireless-laser-

printer-bb-p2500w/10439630.aspx      $129.99 

https://taurus-info.com/product/printer-pantum-p2500w-wireless-novo/     624 kn = 9973.13 

дин. 

Штампаче реномираних произвођача који задовољавају карактеристике из конкурсне 

документације могуће је пронаћи по далеко већим ценама, а све негде око понуђених 

цена преостала два понуђача. 

 

За понуђени штампач Pantum P2500W осим оригиналног тонера није могуће 

користити компатибилне, што наручиоцу не одговара због економичности коришћења 

штампача. Код осталих понуђених штампача могуће је користити и компатибилне 

тонере што је наручиоцу много исплативије. 

 

Из наведених разлога комисија предлаже да се понуда понуђача VINTEC doo Beograd 

одбије због неуобичајено ниске цене а да се уговор додели следећем најповољнијем 

понуђачу, а то је USPON doo Чачак. 

 

Декан Факултета проф. др Мирослав Бешевић, дипл. инж. грађ. је прихватио Извештај 

Комисије за јавне набавке и донео одлуку као у изреци ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана пријема исте.                                              Декан Факултета 

Проф. др Мирослав Бешевић, дипл. инж. грађ. 

 

                                                                        ____________________________ 
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