Брoj: 020-30-18/17
Датум: 08.05.2019. гпдине
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 ЗАКЉУЧЕНИМ УГПВПРИМА
ПТВПРЕНИ ППСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДПБАРА
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ППРЕМА
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППРР 18/19
Назив наручипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Садиерзтет
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs
Врста наручипца: прпсвета
Врста ппступка јавне набавке: птвпрени ппступак
Врста предмета: набавка дпбара – Рaчунaри и рaчунaрскa oпрeмa.
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Рачунарска ппрема – 30230000, Прпјектпри – 38652100.
Критеријум за дпделу угпвпра: Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је
најнижа ппнуђена цена.
Брпј примљених ппнуда: примљенп је 5 (пет) ппнуда.
Набавка је пбликпвана у три партије: партија 1 – рачунари, партија 2 – штампачи, партија 3 – лаптпп рачунар;

Партија 1 – рачунари
Угпвпрена вреднпст: 2.321.238,00 динара без ПДВ-а.
Брпј примљених ппнуда: примљенп је 3 (три) ппнуде.
Највиша и најнижа ппнуђена цена:
Највиша ппнуђена цена 2.364.750,00 динара без ПДВ-а,
Најнижа ппнуђена цена 2.321.238,00 динара без ПДВ-а;
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
Највиша ппнуђена цена 2.363.270,00 динара без ПДВ-а,
Најнижа ппнуђена цена 2.321.238,00 динара без ПДВ-а;Деп или вреднпст угпвпра кпји ће с
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача:
Изабрани ппнуђач је ппднеп ппнуду кап група ппнуђача.ниппнуђач је сампсталнп ппднеп ппуду.
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 17.04.2019. гпдине
Датум закључеоа угпвпра: 06.05.2019. гпдине
Пснпвни ппдаци п дпбављачу: На
Назив: АS Cпmputеrs & Теchnпlпgy dпп / Infпgrаf-Gпti dпп
Седиште/адреса: Фрушкпгпрска 29, Нпви Сад / Јпакима Вујића 16, Нпви Сад
Матични брпј: 20775351
ПИБ: 107290197
Закпнски заступник: Срђан Јптанпвић
Закпнски заступник: Владан Кпцићжевић
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр важи дп извршеоа свих угпвпрних пбавеза.Пкппнпсти кпје
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: /

Партија 2 – штампачи

Угпвпрена вреднпст: 340.000,00 динара без ПДВ-а.
Брпј примљених ппнуда: примљенп је 5 (пет) ппнуда.
Највиша и најнижа ппнуђена цена:
Највиша ппнуђена цена 482.460,00 динара без ПДВ-а,
Најнижа ппнуђена цена 340.000,00 динара без ПДВ-а;
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
Највиша ппнуђена цена 482.460,00 динара без ПДВ-а,
Најнижа ппнуђена цена 340.000,00 динара без ПДВ-а;Деп или вреднпст угпвпра кпји ће с
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача:
Изабрани ппнуђач је ппднеп ппнуду кап група ппнуђача.ниппнуђач је сампсталнп ппднеп ппуду.
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 17.04.2019. гпдине
Датум закључеоа угпвпра: 06.05.2019. гпдине
Пснпвни ппдаци п дпбављачу: На
Назив: VINТЕC dпп / I&D CПМ dпп
Седиште/адреса: Слпвенска 9, Бепград / Вилине впде бб, Бепград
Матични брпј: 20128224
ПИБ: 104276295
Закпнски заступник: Властимир Радпванпвић
Закпнски заступник: Владан Кпцићжевић
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр важи дп извршеоа свих угпвпрних пбавеза.Пкппнпсти кпје
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: /

Партија 3 – лап-тпп рачунар

Угпвпрена вреднпст: 133.952,00 динара без ПДВ-а.
Брпј примљених ппнуда: примљене су 2 (две) ппнуде.
Највиша и најнижа ппнуђена цена:
Највиша ппнуђена цена 210.000,00 динара без ПДВ-а,
Најнижа ппнуђена цена 133.952,00 динара без ПДВ-а;
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
Највиша ппнуђена цена 133.952,00 динара без ПДВ-а,
Најнижа ппнуђена цена 133.952,00 динара без ПДВ-а;Деп или вреднпст угпвпра кпји ће с
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача:
Изабрани ппнуђач је ппнуду ппднеп сампсталнп.ниппнуђач је сампсталнп ппднеп ппуду.
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 17.04.2019. гпдине
Датум закључеоа угпвпра: 06.05.2019. гпдине
Пснпвни ппдаци п дпбављачу: На
Назив: JAPI COM DOO NOVI SAD
Седиште/адреса: Руменачка 13, Нпви Сад
Матични брпј: 08664005
ПИБ: 101645578
Закпнски заступник: Никплај Агић
Закпнски заступник: Владан Кпцићжевић
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр важи дп извршеоа свих угпвпрних пбавеза.Пкппнпсти кпје
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: /

Кoмисиja зa jaвну нaбaвку

