ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића 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:

Лабораторијска опрема за потребе пројекта Еразмус + пројекат Electrical energy markets and
engineering education- Elemend број 585681-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP .
Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:
30800000 Лабораторијска опрема ;

Уговорена вредност:

418.812,45 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Након отварања поднетих понуда и уношења релевантних података у записник комисија за јавну набавку
је извршила преглед и оцену понуда у циљу утврђивања њихове прихватљивости.
а). Понуђач Комарчевић доо Београд, Цетињска 32 11000 Београд је доставио документа која чине
допуну понуде коју су поднели у отвореном поступку јавне набавке ЈНОП 01-11/2019 и то на начин да
своје понуде које су дали у отвореном поступку допуне и учине прихватљивим, сходно образложеној
Одлуци о обустави поступка јавне набавке 01-11/2019 деловодни број 01-11/2019/16 од 11.04.2019.
године у којој су наведени разлози за одбијање приспелих понуда. Почетном понудом се сматра укупна
понуђена цена из поднете понуде. Цена коју је понуђач дао у понуди је коначна и износи 418.000,00
динара без ПДВ-а, ПДВ износи 83.600,00 динара , док је укупна цена са ПДВом 501.600,00 динара.
На основу наведеног комисија за јавну набавку је понуду понуђача Комарчевић доо Београд, Цетињска
32 11000 Београд оценила као прихватљиву.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

418.000,00

динара без ПДВ-а

- Најнижа

418.000,00

динара без ПДВ-а

- Највиша

418.000,00

- Најнижа

418.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

динара без ПДВ-а

динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани понуђач је самостално поднео понуду

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.06.2019.

Датум закључења уговора:

25.06.2019.

Основни подаци о добављачу:
Комарчевић доо Београд, Цетињска 32 11000 Београд
ПИБ 101824083
МБ 17140981

Период важења уговора:

90 дана од додставе ПДВ потврде

Околности које представљају основ за измену уговора:

-

Остале информације:
Наручилац је дана 27.05.2019. године донео одлуку о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда број 05-2/2019 , за јавну набавку добара – Лабораторијска
опрема за потребе пројекта Еразмус + пројекат Electrical energy markets and engineering education- Elemend број 585681-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP.
Сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама Наручилац је спровео преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда. Позив за подношење понуда упућен је само и
свим понуђачима који су поднели понуду у отвореном поступку јавне набавке ЈНОП 01-11/2019 и то да своје понуде које су дали у отвореном поступку допуне и учине прихватљивим.
Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима чије су понуде у отвореном поступку ЈНОП 01-11/2019 одбијене као неприхватљиве:
Комарчевић доо Београд, Цетињска 32 11000 Београд
За наведену јавну набавку наручилац је дана 27.05.2019. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.uns.ac.rs.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 (једна) понуда.

