ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића број 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

набавка опреме у оквиру Темпус пројекта „Mastering innovation in Serbia through development
and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in innovation management
(MAIN)“.
Назиив и ознака из општег речника набавки:
30230000 – Рачунарска опрема;

Уговорена вредност:

Процењена вредност јавне набавке је:
Партија 2: 701.100,00 динара без ПДВ-а,
Партија 3: 455.100,00 динара без ПДВ-а,
Партија 4: 1.402.200,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора:

Додела уговора извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Партија 2: 3 понуде.Партија 3: 3 понуде.
Партија 4: 3 понуде.

Број примљених понуда:

- Највиша

П2 :691.401,00 рсд без ПДВа; П3 :454.758,00 рсд
без ПДВа;П4 :1.398.871,00 рсд без ПДВа;

- Најнижа

П2 :679.553,00 рсд без ПДВа; П3 :272.800,00 рсд
без ПДВа;П4 :1.320.340,00 рсд без ПДВа;

- Највиша

П2 :691.401,00 рсд без ПДВа; П3 :454.758,00 рсд
без ПДВа;П4 :1.398.871,00 рсд без ПДВа;

- Најнижа

П2 :679.553,00 рсд без ПДВа; П3 :272.800,00 рсд
без ПДВа;П4 :1.320.340,00 рсд без ПДВа;

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.04.2017.

Датум закључења уговора:

24.05.2017.

Основни подаци о добављачу:
Партија 2
Јапи ком доо Нови Сад
ПИБ 101645578
Партија 3 и 4
Докус доо Чачак
ПИБ 100899125

Период важења уговора:

30 дана од дана доставе ППО-ПДВ обрасца

Околности које представљају основ за измену уговора:

Нема

Остале информације:
Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад по Одлуци о спровођењу поступка
јавне набавке од стране више наручилаца заведене под бројем: 01-4/2017/4 од 07.03.2017.
године, (заведена под бројем: VI-03-212/2 на Универзитету у Крагујевцу дана 10.03.2017.
године и заведена под бројем: 6/00-54-006/17-009 на Универзитету у Нишу дана 08.03.2017.
године) је овлашћен да за потребе партнера у пројекту (Универзитета у Крагујевцу и
Универзитета у Нишу) спроведе поступак..

