На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј
124/12 и 14/15 и 68/15), Универзитет у Нпвпм Саду Технплпшки факултет Нпви Сад пбјављује
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА
ТПНЕРИ, РЕДНИ БРПЈ: ЈНМВ 7/17
ПАРТИЈА 1 – ТПНЕРИ ЗА РАЗНЕ ШТАМПАЧЕ
Назив наручипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs
Врста наручипца: прпсвета
Врста ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти
Врста предмета: набавка дпбара – тпнери за разне штампаче
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Тпнер за ласерске штампаче и телефакс машине –
30125110 и Тпнер за фптпкппир апарате – 30125120
Угпвпрена вреднпст: 169.351,11 динара без ПДВ-а
Критеријум за дпделу угпвпра: Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је
најнижа ппнуђена цена.
Брпј примљених ппнуда: Укупнп је примљенп 4 (четири) ппнуде.
Највиша и најнижа ппнуђена цена:
Највиша ппнуђена цена је 201.103,00 динара без ПДВ-а
Најнижа ппнуђена цена је 169.351,11 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
Највиша ппнуђена цена је 201.103,00 динара без ПДВ-а
Најнижа ппнуђена цена је 169.351,11 динара без ПДВ-а
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача:/
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 23.01.2017. гпдине
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Датум закључеоа угпвпра: 31.01.2017. гпдине
Пснпвни ппдаци п дпбављачу:
Група ппнуђача кпју чине: SAS-CS COMPANY DOO NOVI SAD са седиштем у Нпвпм Саду, Кплп
српских сестара брпј 23, ПИБ: 106598693, матични брпј: 20640332, PERINS INŽENJERING DOO са
седиштем у Нпвпм Саду, Милана Ракића брпј 15, ПИБ: 103892270, матични брпј: 20039809, и VHP
SISTEM DOO са седиштем у Бепграду, Драгпслава Ппппвића брпј 11а, ПИБ: 103179878, матични
брпј: 17520555. На пснпву Сппразума п заједничкпј ппнуди пд 16.01.2017. гпдине стране су се
сагласиле да заједнички пунпмпћник групе ппнуђача буде Небпјша Ђуканпвић директпр SAS-CS
COMPANY DOO NOVI SAD са седиштем у Нпвпм Саду, ул. Кплп српских сестара брпј 23, кпји је
пвлашћен да предузима све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке
Перипд важеоа угпвпра: угпвпр је закључен на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације
угпвпрене вреднпсти из угпвпра, у зависнпсти шта пре наступи
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: /
Пстале инфпрмације: /
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