Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 157/20
Датум: 20.03.2017. године
Крагујевац
www.pmf.kg.ac.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
Врста наручиоца: високошколска установа.
Врста предмета набавке су добра.
Опис предмета набавке: прибор за беле табле за потребе Факултета.
Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:
• 30195911 - прибор за беле табле.
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 200.000,00 динара без ПДВ-а.
7. Уговорена вредност јавне набавке: 168.600,00 динара без ПДВ-а, односно 202.320,00
динара са ПДВ-ом.
8. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
9. Укупан број примљених понуда: 5 (пет).
10. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 186.975,00 динара без ПДВ-а.
11. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 168.600,00 динара без ПДВ-а.
12. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача.
13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.03.2017. године.
14. Датум закључења уговора: 20.03.2017. године.
15. Основни подаци о добављачу: SGM доо, из Крагујевца, ул. Радоја Домановића бр. 15,
матични број 06957757, ПИБ 101509272.
16. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет
Уговора, а најкасније до 31.12.2017. године.
17. 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.
18. Лице за контакт: Владимир Димитријевић, руководилац Техничко-информатичке
службе, e - mail адреса: vladad@kg.ac.rs, тел: 034 300 250, факс: 034 335 040.
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