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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 29/2016, дел.
бр. 1097 од 06.12.2016. године, позиција 1.1.2. у плану јавних набавки за 2016. годину.
3. Врста предмета набавке су добра.
4. Опис предмета набавке: хемикалије за научно-истраживачки рад.
5. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:
 24310000 – основне неорганске хемикалије;
 24320000 – основне органске хемикалије;
 24960000 – разни хемијски производи;
 33696000 – реагенси и контрасти.
6. Предмет јавне набавка је обликован у 4 партија и то:
 Партија 1: Китови за докторске студије,
 Партија 2: Китови за пројекат ИИИ 41010 део 1,
 Партија 3: Китови за пројекат ИИИ 41010 део 2,
 Партија 4: Китови за пројекат ИИИ 41010 део 3.
7. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 385.000,00 динара без ПДВ-а, а
процењена вредност партија за које се додељују уговори износи 290.000,00 динара без
ПДВ-а.
8. Укупна вредност додељених уговора о јавној набавци: 261.952,00 динара без ПДВ-а
односно 314.342,40 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: Китови за докторске студије

11.1.1. Укупна процењена вредност Партије 1 износи 120.000,00 динара без ПДВ-а.
11.1.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 119.360,00 динара без ПДВ-а односно
143.232,00 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: 119.360,00 динара без ПДВ-а.
11.1.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 119.360,00 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: 16.12.2016. године.
11.1.9. Датум закључења уговора: 23.12.2016. године.
11.1.10. Основни подаци о добављачу: АLFATRADE ENTERPRISE доо из Београда, ул.
Рачкога бр. 1а, матични број 07461330, ПИБ 100246604.
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 3: Китови за пројекат ИИИ 41010 део 2

11.2.1. Укупна процењена вредност Партије 3 износи 50.000,00 динара без ПДВ-а.
11.2.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 35.812,00 динара без ПДВ-а односно
42.974,40 динара са ПДВ-ом.
11.2.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
11.2.4. Укупан број примљених понуда за Партију 3: 1 (једна).
11.2.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 35.812,00 динара без ПДВ-а.
11.2.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 35.812,00 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: 16.12.2016. године.
11.2.9. Датум закључења уговора: 26.12.2016. године.
11.2.10. Основни подаци о добављачу: VIVOGEN доо, из Београда, ул. Миријевски булевар
7д, матични број 17567896, ПИБ 103461842.
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.
11.3.

ПАРТИЈА 4: Китови за пројекат ИИИ 41010 део 3

11.3.1. Укупна процењена вредност Партије 4 износи 120.000,00 динара без ПДВ-а.
11.3.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 106.780,00 динара без ПДВ-а односно
128.136,00 динара са ПДВ-ом.
11.3.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
11.3.4. Укупан број примљених понуда за Партију 4: 1 (једна).
11.3.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 106.780,00 динара без ПДВ-а.
11.3.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 106.780,00 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: 16.12.2016. године.
11.3.9. Датум закључења уговора: 23.12.2016. године.
11.3.10. Основни подаци о добављачу: ProMedia доо, из Кикинде, ул.Краља Петра I бр. 114,
матични број 08704210, ПИБ 100579471.
11.3.11. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет
Уговора.
11.3.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.
12. Лице за контакт: Владимир Димитријевић, руководилац Техничко-информатичке службе,
e - mail адреса: vladad@kg.ac.rs, факс: 034 335 040.
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