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ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 4/2019
1. Врста наручиоца: високошколска установа.
2. Врста предмета набавке су добра.
3. Опис предмета набавке: рачунарска опрема за потребе Факултета за машинство и
грађевинарство у Краљеву 4/2019
4. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:
• 30230000 – рачунарска опрема
5. Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије и то:
ПАРТИЈА 1 –компјутери, штампачи и слично;
ПАРТИЈА 2 – видеобимови
6. Укупна процењена обједињена вредност јавне набавке износи 2.800.000,00 динара.
7. Укупна обједињена вредност додељених уговора о јавној набавци: 2.500.000,00
динара.
8. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
9. Укупан број примљених понуда: 2 (две).
10. Подаци о закљученим уговорима за сваку појединачну партију:
1. ПАРТИЈА 1: компјутери, штампачи и слично
- Укупна процењена обједињена вредност Партије 1 износи 2.500.000,00 динара.
- Обједињена вредност додељеног уговора о јавној набавци: 2.500.000,00 динара.
- Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
- Укупан број примљених понуда за Партију 1: 2 (две).
- Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.598.450,00 динара.
- Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.474.700,00 динара.
- Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача.
- Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.06.2019. године.
- Датум закључења уговора: 14.06.2019. године.
- Основни подаци о добављачу: УСПОН д.о.о. Чачак, Булевар ослобођења број 17,
матични број: 06084613, ПИБ: 101289775
- Период важења уговора: на одређено време до 28. 02 2020. године, односно до
утрошка средстава за дату партију.
2. ПАРТИЈА 2: видеобимови
Поступак јавне набавке мале вредности добара – рачунарска опрема ПАРТИЈА 2 –
видеобимови редни број 4/2019 обуставља се јер нису испуњени услови из члана 107.
став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15)
јер није било достављених понуда.

