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Фа1<ултет инжењерс1<их нау1<а

Универзитета у Крагујевцу
Сестре Јањић Бр.

6.
34000 Крагујевац
Број : О1-1/1058

19.03.2019. год.

На основу члана 108. За1<0на 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 19.03.2019., са заводним Бројем 01-1/1051, Декан Факултета инжењерских
наука Универзитета у Крагујевцу, доноси :
О ДЛ У КУ
о додели уговора

1 - Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, као наручилац, у
поступку јавне набав1<е Бр. 1/2019, Уговор о јавној набавци добара - потрошни
материјал, за партију 1 додељује понуђачу: ТРИ О
11 - Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, као наручилац, у
поступку јавне набавке Бр. 1/2019, Уговор о јавној добара - потрошни материјал, за
партију 11 додељује понуђачу: ТРИ О
111 -

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,

поступку јавне

набавке

бр.

1/2019,

Уговор

о јавној

набавци

1<ао наручилац,

добара

-

у

потрошни

материјал, за партију 111 додељује понуђачу: ТРИ О

Образложење
Наручилац је дана
мале вредности бр.
у

11.03.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне набав1<е
1/2019, за јавну набав1<у добара - потрошни материјал обликовану

3 партије.

За наведену јавну набав1<у наручилац је дана

11.03.2019. године, објавио позив за

подношење понуда на Порталу јавних набав1<и и на сајту Факултета инжењерс1<их наука
Крагујевац.
Благовремено, тј . до дана

18.03.2019. године до 9.30 часова, пристигле су понуде

следећих понуђача :
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Назив понуђача

Датум пријема

Б рој партије

Сат

је понуда

за коју се

заведена

подноси
понуда

01-1/1026

Elecom sistem d.o.o

15.03.2019.

09 .29

1

01-1/1027

O~arevic

15 .03.2019.

09 .30

2

trade d.o.o

01-1/1035

ТРИ О

18.03.2019.

08 .20

1,2,3

01 -1/1036

Miroco doo

18.03.2018.

08 .55

1,3

01 -1/1039

Емис д.о.о Београд

18.03.2018.

09.15

1

На1<0н спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је пр иступила стру чној
оцени понуда и сачинила извештај о истом .

У извештају о стручној оцени понуда бр .

01-1/1051

од

19.03.2018 .

год ине, Комисиј а за

јавне набавке је констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке мале вредности

бр.

1/2019

је

набав1<а доба ра

-

Потр шни

материј ал

Шифра из општег речника:

Редни број јавне набавке:

31700000, 39370000, 44800000

1/2019

Износ планираних средстава за јавну набавку: 2.100.000,00 без ПДВ -а
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану : Про ц е њена вредн ост

набавке добара - Потрошног материјала за 2019. годину је усклађена са средствим а
1<0ја су намењена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2019 . годину, у
складу са Одлуком Савета ФИН-а.

Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступа~< јавне на бав1<е (у склаgу
са цланом
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а )О сновни подаци о понv ђ ачима и понудама

Назив понуђача

Број под којим је

Датум пријема

Сат

Број партије за

коју се подноси

понуда заведена

п онуда

01-1/1026

Elecom sistem d.o.o

15.03.2019.

09 .29

1

01-1/1027

Oearevic trade d.o.o

15.03.2019.

09 .30

2

01-1/1035

ТРИ О

18.03.2019.

08.20

1, 2,3

01 -1/1036

Miroco doo

18.03.2018.

08 .55

1,3

01-1/1039

Емис д.о.о Београд

18.03.2018.

09 .15

1

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и р азлози за њих ово
одбијање: нема

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је ис та

разлот оgБијања йонуgе) : нема

1.

Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача (у слуцају йримене критеријума најнижа понуђена цена) за партију

1
Број под којим

Назив понуђача

Вредност понуде без

Вредност понуде са

ПДВ-а

П ДВ- ом

је понуда
заведена

269.615,00

32 3.538,00 динара

динара

01-1/1035

ТРИ О

01-1/1026

Elecom sistem d.o.o

284.738,75

динара

34 1.686, 50

динара

01-1/1036

Miroco doo

294.987,80

динара

35 3.985,36

динара

01-1/1039

Емис д.о . о Београд

298.930,00

динара

358.716,00

динара
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Ранг листа понуђача (у случају йримене критеријума најнижа понуђена цена) за партију

11
Назив понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Вредност понуде

Вредност понуде

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

01-1/1035

ТРИ О

161.155,00 динара

193.386,00 динара

01-1/1027

Ogarevic trade d.o.o

172.513,00 динара

207.015,60

динара

Ранг листа понуђача (у случају йримене критеријума најнижа понуђена цена) за партију

111
Назив понуђача

Број под којим је

Вредност понуде без ПДВ-а

Вредност понуде са
ПДВ-ом

понуда заведена

динара

01-1/1035

ТРИО

180.590, 40

динара

216.708,48

01-1/1036

Miroco doo

271.381,45

динара

325.657,74 динара

9. Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити:
За партију 1-ТРИ О
За партију 11 - ТРИ О
За партију

111 -

ТРИ О

Изабрани понуђачи не извршавају набавку уз помоћ подизвођача

1 О. Вредност уговора о јавној набавци:
•

за партију

1 (без ПДВ-а) : 269.615,00 динара (са ПДВ-ом): 323.538,00 динара

•

за партију 11 (без ПДВ-а): 161 .155,00 динара (са ПДВ-ом): 193.386,00 динара

•

за партију 111 (без ПДВ-а): 180.590, 40 динара (са ПДВ-ом): 216.708,48 динара
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Де1<ан Фа1<ултета инжењерс1<их наука Универзитета у Крагујевцу је пр ихватио предлог

Комисије за јавне набав1<е о избору најповољније понуде, и донео одлу1<у о додели
уговора 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 објављивања

на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

