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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда за јавне набавке од 

20. 12.20 19. са заводним бројем О 1-1 /5099, Декан Факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, до носи : 

Based on Article 108., Law on PuЫic Procurement (Official gazette RepuЫic Serbia, No. 

124/20 12, 14/2016 and 68/2015), and the decision of the Procurement Committee, on 20. 12.2019, 

No. О 1-1 /5099, Dean ofthe Faculty of Engineering, University of Kragujevac issues the following: 

ОДЛУКУ 

о додели уговора 

DECISION оп Contract 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, као наручилац, у поступку 

јавне набавке бр. 14/20 19, Уговор о јавној набавци добара - уређај за ЗД штампу метала, 

додељује понуђачу: "ForgerЗD LLC" Renton, USA 

Faculty of Engineering, University of Kragujevac, as the Contracting authority in the puЫic 

procurement 14/20 19 - device for ЗD printing of metal, decides to award the Contract to the Bidder 

"ForgerЗD LLC" Renton , USA 

О бра зл ожење 
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Наручилац је дана 10.12.20 19. године донео одлуку о покретању Јавне набавке мале 

вредности бр. 14/2019, за јавну набавку добара - уређај за ЗД штампу метала. (On 10.12.20 19, 

Contracting authority decided to start the рuЫ ic procurement 14/20 19 - device fo r ЗО printing of 

metal). 

За наведену Јавну набавку наручилац је дана 10.12.2019. године, објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на сајту Факултета инжењерских наука 

Крагујевац http://www.fink.rs/. (Contracting authori ty puЫished the Call for bidding for puЫic 

procurement 14/2019 - device for З О printing of metal puЫished on the portal of puЫic 

procurements and at their website http://www. fink .rs/.) 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца зајавну набавку 14/2019 пристигла 

је 1 Uедна) понуда. (Until the deadline, опl у опе Offer arrived i п the Ьidding for puЫic procurement 

14/20 19). 

Након спроведеног отварања понуда Комис ија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. (After opening of the arribed Offers, Procurement 

Committee started evaluation and made а report.) 

У извештају о струч ној оцен и понуда бр. О 1-1/5099 од 20.12.20 19. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: The evaluati oп report No. О 1-1 /5099, оп 20.12.2019, 

Procurement Committee stated the fol lowing: 

1. Подаци о јавној набавци: (PuЫic procurement data) 

Предмет јавне набавке бр. 14/2019 је набавка добара - уређај за ЗД штампу метала (The 
subject of the puЫic procurement is device fo r ЗО printing of metal) 

Шифра из општег речника: ОРН: ЗО2З2 1 00-5 - штампачи и плотери (Standard Classification 
code ORN: ЗО2З2 1 00-5 - printers апd plotters) 

Редни број јавне набавке 14/20 19 (Reg. No of the рuЫ ic procuremeпt 14/2019) 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 1.050.000,00 динара без ПДВ-а (Total amount 

of the funds р l аппеd for the puЫic procuremeпt 1.050.000,00 RSO without У АТ). 
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Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Процењена вредност 

набавке добара - набавка канцеларијског материјала (конто 512222) за 2019. године је 

усклађена са средствима која су намењена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 

2019. годину, у складу са Одлуком Савета ФИН-а. (Evaluated amount and value ofthe device 

is in accordance witl1 Faculty official plans and decisions). 

Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке (у складу са 

чланом 50. Закона): нема (Data of the joint Ьidding, in accordance with Article 50 of the Law: 
none). 

2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама (Data of the Вidders and Offers) 

Број под којим је Назив понуђача Датум Сат 

понуда заведена пријема (Date (Нour) 

(Reg. No.) (Вidder name) of arrival) 

01-1/5086 "ForgerЗD LLC" Renton, USA 18.12.20 19 10.42 ч 

Напомена: Понуда понуђача ForgerЗD LLC пристигла је електронским путем, дана 

18.12.2019. године у 10.42 часова (Note: Offer ofthe Bidder ForgerЗD LLC, arrived Ьу electronic 

means, on 18. 12.2019) 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: / (Names of the Bidders and their Offers that were rejected and reasons for rejection:/) 

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста разлог 

одбијања понуде): нема (Detailed explanation of the rejection of the unusually low price if апу: 

none) 

3. Начин примене методологије доделе пондера: (Method of award) 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена (Criterion for award: the 

lowest price) 

Ранг листа понуђача (у случају npu.J'vteнe критеријума најнижа понуђена цена): (Ranking of 

the Bidders) 



 
 

 

Назив понуђача (Bidder 

name) 

Подаци о понуђеној цени (Data on price) 

Укупна цена без ПДВ-а за 

процењене количине (Total 

price without VAT) 

 

Укупна цена са ПДВ-ом за 

процењене количине (Total price 

with VAT) 

Forger3D LLC 6.800,00 USD 6.800,00 USD 

 

 

Назив понуђача (Bidder 

name) 

Подаци о понуђеној цени по курсу НБС на дан 20.12.2019. године 

(Data on price and currency rates on 20.12.2019) 

Укупна цена без ПДВ-а за 

процењене количине (Total price 

without VAT) 

 

Укупна цена са ПДВ-ом за процењене 

количине (Total price with VAT) 

Forger3D LLC 718.828,00 718.828,00 

Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда, констатовала да уговор треба доделити 

понуђачу:  „Forger3D LLC“ Renton, USA (In the Report on evaluation of the Offers, Procurement 

Committee stated that the Contract should be awarded to the Bidder „Forger3D LLC“ Renton, 

USA) 

Изабрани понуђач  извршава набавку уз помоћ подизвођача: не (Selected Bidder realises the 

Offer with subcontracting: no) 

 

4. Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 6.800,00 USD (Contract value in 

public procurement without VAT: 6.800,00 USD) 

5. Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 6.800,00 USD (Contract value in 

public procurement with VAT: 6.800,00 USD) 

 

 

 

Декан Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу је прихватио предлог 

Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора 

као у изреци ове одлуке. (Dean of the Faculty of Engineering, University of Kragujevac accepted 
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the propositioп of the Procuremeпt Committee оп the most favoraЬ!e Offer апd issued the decisioп 

оп Coпtract award, as stated previously). 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: (Legal notice) 

Против ове одлуке понуђач може 

поднети захтев за заштиту права 

у року од 5 дана од дана објављивања 

на порталу јавних набавки и интернет 

страни наручиоца. (The Bidder сап issue 

demaпd for legal corrections within 5 days 

from the tl1e puЬlication day оп the portal 

of puЫic procurements and website of 

the Contracting authority. 

Декан факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу 

еап o'"ftlie Faculty of Engineering 

"",~ 
~ ~ University of Кragujevac 
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