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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 213/17 

Датум: 24.06.2020. године 

Крагујевац 

www.pmf.kg.ac.rs 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности 

1. Врста наручиоца: високошколска установа. 

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број 5/2020, дел. бр. 

213 од 26.05.2020. године, позиција 1.1.4. у плану јавних набавки за 2020. годину. 

3. Врста предмета набавке су добра. 

4. Опис предмета набавке: канцеларијски материјал.  

5. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:  

• 22800000 – Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле, 

обрасци и други штампани канцеларијски материјал;  

• 30192000 – Канцеларијски материјал;  

• 30195911 - Прибор за беле табле; 

• 30197000 – Ситна канцеларијска опрема; 

• 30199000 – Канцеларијски материјал од хартије и други артикли. 

6. Предмет јавне набавке је обликован у 3 партијe и то: 

• Партија 1: Папир, 

• Партија 2: Прибор за беле табле, 

• Партија 3: Општи канцеларијски материјал. 

7. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 550.000,00 динара без ПДВ-а, а 

процењена вредност партија за које се додељују уговори износи 550.000,00 динара без ПДВ-

а. 

8. Укупна вредност додељених уговора о јавној набавци: 448.667,67 динара без ПДВ-а 

односно 538.335,76 динара са ПДВ-ом. 

9. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

10. Укупан број примљених понуда: 3 (три). 

11. Подаци о закљученим уговорима за сваку појединачну партију:  

11.1. ПАРТИЈА 1: Папир 

11.1.1. Укупна процењена вредност Партије 1 износи 220.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 172.507,50 динара без ПДВ-а односно 

207.009,00 динара са ПДВ-ом. 

11.1.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

11.1.4. Укупан број примљених понуда за Партију 1: 2 (две). 

11.1.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 172.507,50 динара без ПДВ-а. 

11.1.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 172.507,50 динара без ПДВ-а. 

11.1.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.1.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.06.2020. године. 

11.1.9. Датум закључења уговора: 24.06.2020. године. 

11.1.10. Основни подаци о добављачу: SGM доо, из Крагујевца, ул. Радоја Домановића бр. 15, 

матични број 06957757, ПИБ 101509272. 

11.1.11. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет 

Уговора, а најкасније до 31.12.2020. године.. 

http://www.pmf.kg.ac.rs/
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11.1.12. Околности које представљају основ за измену уговора:  

• уколико се из објективних разлога, током периода важења Уговора, појаве околности 

услед којих је дошло до мање потрошње једних а веће потребе за другим добрима. У 

таквим околностима измена Уговора се може реализовати у погледу назначених 

количина, по јединичним ценама које су дате у оквиру понуде а максимално до износа 

на који је Уговор закључен; 

• уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања Уговора 

само из објективних разлога као што су раст цена на мало или раст курса евра за више 

од 10%, уз претходну писмену сагласност Наручиоца добара и то Анексом уговора. 

11.2. ПАРТИЈА 2: Прибор за беле табле  

11.2.1. Укупна процењена вредност Партије 1 износи 100.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.2.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 89.085,00 динара без ПДВ-а односно 

106.902,00 динара са ПДВ-ом. 

11.2.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

11.2.4. Укупан број примљених понуда за Партију 2: 3 (три). 

11.2.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 98.640,00 динара без ПДВ-а. 

11.2.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 89.085,00 динара без ПДВ-а. 

11.2.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.2.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.06.2020. године. 

11.2.9. Датум закључења уговора: 24.06.2020. године. 

11.2.10. Основни подаци о добављачу: SGM доо, из Крагујевца, ул. Радоја Домановића бр. 15, 

матични број 06957757, ПИБ 101509272. 

11.2.11. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет 

Уговора, а најкасније до 31.12.2020. године.. 

11.2.12. Околности које представљају основ за измену уговора:  

• уколико се из објективних разлога, током периода важења Уговора, појаве околности 

услед којих је дошло до мање потрошње једних а веће потребе за другим добрима. У 

таквим околностима измена Уговора се може реализовати у погледу назначених 

количина, по јединичним ценама које су дате у оквиру понуде а максимално до износа 

на који је Уговор закључен; 

• уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања Уговора 

само из објективних разлога као што су раст цена на мало или раст курса евра за више 

од 10%, уз претходну писмену сагласност Наручиоца добара и то Анексом уговора. 

 

11.3. ПАРТИЈА 3: Општи канцеларијски материјал 

11.3.1. Укупна процењена вредност Партије 3 износи 230.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.3.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 187.075,17 динара без ПДВ-а односно 

224.424,76 динара са ПДВ-ом. 

11.3.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

11.3.4. Укупан број примљених понуда за Партију 3: 2 (две). 

11.3.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 208.068,25 динара без ПДВ-а. 

11.3.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 187.075,17 динара без ПДВ-а. 

11.3.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.3.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.04.2020. године. 

11.3.9. Датум закључења уговора: 18.06.2020. године. 

11.3.10. Основни подаци о добављачу: СЗТР МОСТ, из Крагујевца, ул. др Зорана Ђинђића 

бр.2, матични број 52376033, ПИБ 101506885. 

11.3.11. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет 

Уговора, а најкасније до 31.12.2020. године.. 

11.3.12. Околности које представљају основ за измену уговора:  
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• уколико се из објективних разлога, током периода важења Уговора, појаве околности 

услед којих је дошло до мање потрошње једних а веће потребе за другим добрима. У 

таквим околностима измена Уговора се може реализовати у погледу назначених 

количина, по јединичним ценама које су дате у оквиру понуде а максимално до износа 

на који је Уговор закључен; 

• уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања Уговора 

само из објективних разлога као што су раст цена на мало или раст курса евра за више 

од 10%, уз претходну писмену сагласност Наручиоца добара и то Анексом уговора. 

 

12. Лице за контакт: Владимир Димитријевић, руководилац Техничко-информатичке службе, e 

- mail адреса: vladimir.dimitrijevic@pmf.kg.ac.rs, факс: 034 335 040. 

mailto:vladimir.dimitrijevic@pmf.kg.ac.rs

