Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 254/18
Датум: 11.05.2018. године
Крагујевац
www.pmf.kg.ac.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
Врста наручиоца: високошколска установа.
Врста предмета набавке су услуге.
Опис предмета набавке: штампање приручника, уџбеника, водича и књиге апстракта.
Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:
• 79810000 – услуге штампања.
5. Предмет јавне набавке је обликован у 4 партије и то:
• Партија 1: “Приручник за софтверску подршку садржаја Хидроекологије и
Конзервационе биологије у пракси” аутора проф. др Владице Симића, др Александре
Милошковић, Милене Раденковић, Наташе Радојковић и Тијане Величковић;
• Партија 2: Уџбеник „РАЦИОНАЛНИ ДИЗАЈН БИОАКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА: Од
теоријског до практичног приступа“ аутора доц. др Милана Младеновића, проф. Рина
Рања, Невене Станковић и Незрине Меховић;
• Партија 3: Водич „Систем квалитета – Водич за студенте хемије“ аутора Маје Ђукић
и др Зорана Матовића;
• Партија 4: Књига апстраката за 14. Српски математички конгрес и рекламни блок.
6. Укупна процењена обједињена вредност јавне набавке износи 565.000,00 динара.
7. Укупна обједињена вредност додељених уговора о јавној набавци: 233.100,00 динара
динара без ПДВ-а, односно 258.210,00 динара са ПДВ-ом.
8. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
9. Укупан број примљених понуда: 6 (шест).
10. Подаци о закљученим уговорима за сваку појединачну партију:
1.
2.
3.
4.

10.1.
ПАРТИЈА 1: “Приручник за софтверску подршку садржаја Хидроекологије и
Конзервационе биологије у пракси” аутора проф. др Владице Симића, др
Александре Милошковић, Милене Раденковић, Наташе Радојковић и Тијане
Величковић
10.1.1. Укупна процењена обједињена вредност Партије 1 износи 130.000,00 динара.
10.1.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 38.100,00 динара без ПДВ-а
односно 41.910,00 динара са ПДВ-ом.
10.1.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
10.1.4. Укупан број примљених понуда за Партију 1: 6 (шест).
10.1.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 92.880,00 динара без ПДВ-а..
10.1.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 38.100,00 динара без ПДВ-а..
10.1.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача.
10.1.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.05.2018. године.
10.1.9. Датум закључења уговора: 11.05.2018. године.
10.1.10. Основни подаци о добављачу: СЗР Графички центар INTERPRINT, из Крагујевца,
ул. Јурија Гагарина бр. 12, матични број 54426631, ПИБ 100558426.
10.1.11. Период важења уговора: до момента извршења уговорене услуге.
10.1.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.
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10.2.
ПАРТИЈА 2: Уџбеник „РАЦИОНАЛНИ ДИЗАЈН БИОАКТИВНИХ
ЈЕДИЊЕЊА: Од теоријског до практичног приступа“ аутора доц. др Милана
Младеновића, проф. Рина Рања, Невене Станковић и Незрине Меховић
10.2.1. Укупна процењена обједињена вредност Партије 2 износи 250.000,00 динара.
10.2.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 85.000,00 динара без ПДВ-а
односно 93.500,00 динара са ПДВ-ом.
10.2.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
10.2.4. Укупан број примљених понуда за Партију 1: 6 (шест).
10.2.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 242.300,00 динара без
ПДВ-а.
10.2.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 85.000,00 динара без ПДВа.
10.2.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа
подизвођача.
10.2.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.05.2018. године.
10.2.9. Датум закључења уговора: 11.05.2018. године.
10.2.10. Основни подаци о добављачу: СЗР Графички центар INTERPRINT, из
Крагујевца, ул. Јурија Гагарина бр. 12, матични број 54426631, ПИБ
100558426.
10.2.11. Период важења уговора: до момента извршења уговорене услуге.
10.2.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.
10.3.
ПАРТИЈА 3: Водич „Систем квалитета – Водич за студенте хемије“ аутора
Маје Ђукић и др Зорана Матовића
10.3.1. Укупна процењена обједињена вредност Партије 2 износи 45.000,00 динара.
10.3.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 38.000,00 динара без ПДВ-а
односно 41.800,00 динара са ПДВ-ом.
10.3.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
10.3.4. Укупан број примљених понуда за Партију 1: 6 (шест).
10.3.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 38.000,00 динара без ПДВа.
10.3.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 38.000,00 динара без ПДВа.
10.3.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа
подизвођача.
10.3.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.05.2018. године.
10.3.9. Датум закључења уговора: 11.05.2018. године.
10.3.10. Основни подаци о добављачу: СЗР Графички центар INTERPRINT, из
Крагујевца, ул. Јурија Гагарина бр. 12, матични број 54426631, ПИБ
100558426.
10.3.11. Период важења уговора: до момента извршења уговорене услуге.
10.3.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.
10.4.
ПАРТИЈА 4: Књига апстраката за 14. Српски математички конгрес и
рекламни блок
10.4.1. Укупна процењена обједињена вредност Партије 2 износи 140.000,00 динара.
10.4.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 72.000,00 динара без ПДВ-а
односно 81.000,00 динара са ПДВ-ом.
10.4.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
10.4.4. Укупан број примљених понуда за Партију 1: 6 (шест).
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10.4.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 93.000,00 динара без ПДВа.
10.4.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 81.000,00 динара без ПДВа.
10.4.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа
подизвођача.
10.4.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.05.2018. године.
10.4.9. Датум закључења уговора: 11.05.2018. године.
10.4.10. Основни подаци о добављачу: СЗР Графички центар INTERPRINT, из
Крагујевца, ул. Јурија Гагарина бр. 12, матични број 54426631, ПИБ
100558426.
10.4.11. Период важења уговора: до момента извршења уговорене услуге.
10.4.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.
11. Лице за контакт: Мирјана Јовановић, стручни сарадник за јавне набаке, Е - mail адреса:
mirjana.jovanovic@pmf.kg.ac.rs, факс: 034 335 040.
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