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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 594/17 

Датум: 26.09.2018. 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 21/2018, дел. 

бр. 594 од 22.08.2018. године, позиција 1.1.9. у плану јавних набавки за 2018. годину. 

3. Врста предмета набавке су добра. 

4. Опис предмета набавке: промотивних материјала за конференцију MAGIC 2018 за потребе 

Факултета.  

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

• 39294100 – производи за информисање и промоцију. 

6. Предмет јавне набавке је обликован у 2 партијe и то: 

• Партија 1: Mатеријал за конференцију, 

• Партија 2: Промотивне кесе. 

7. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 80.000,00 динара без ПДВ-а, а 

процењена вредност партија за које се додељују уговори износи 80.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

8. Укупна вредност додељених уговора о јавној набавци: 47.125,00 динара без ПДВ-а 

односно 55.900,00 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: Mатеријал за конференцију 

11.1.1. Укупна процењена вредност Партије 1 износи 35.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 19.625,00 динара без ПДВ-а односно 

22.900,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.1.4. Укупан број примљених понуда за Партију 1: 3 (три). 

11.1.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 32.681,50 динара без ПДВ-а. 

11.1.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 19.625,00 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: 04.09.2018. године. 

11.1.9. Датум закључења уговора: 17.09.2018. године. 

11.1.10. Основни подаци о добављачу: Издавачко предузеће ЕПОХА доо, из Пожеге, ул. 

Бакионица б. б., матични број 07393687, ПИБ 101813534. 

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

Уговора. 

11.1.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 
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11.2. ПАРТИЈА 2: Промотивне кесе 

11.2.1. Укупна процењена вредност Партије 2 износи 45.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.2.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 27.500,00 динара без ПДВ-а односно 

33.000,00 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: 41.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.2.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 27.500,00 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: 04.09.2018. године. 

11.2.9. Датум закључења уговора: 25.09.2018. године. 

11.2.10. Основни подаци о добављачу: СЗР Графички центар INTERPRINT, из Крагујевца, 

ул. Јурија Гагарина бр. 12, матични број 54426631, ПИБ 100558426. 

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

Уговора. 

11.2.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 

 

12. 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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