На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и
14/15 и 68/15) Универзитет у Новом Саду Технолошки факултет Нови Сад објављује
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА
- набавка пбликпвана пп партијама НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТПЛИЦА
РЕДНИ БРПЈ ЈНМВ 41/19
Назив наручипца: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара број 1, Нови Сад
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs
Врста наручипца: просвета
Врста ппступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: набавка добара – набавка канцеларијских столица; Набавка је обликована по
партијама и то у 3 (три) партије;
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Намештај – 39100000
За радпве: /
Партија 1 – Канцеларијска стплица – тип 1
Угпвпрена вреднпст: 12.285,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за дпделу угпвпра: Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа
понуђена цена.
Брпј примљених ппнуда: Примљена је 1 (једна) понуда
Највиша и најнижа ппнуђена цена:
Највиша понуђена цена је 12.285,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 12.285,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
Највиша понуђена цена је 12.285,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 12.285,00 динара без ПДВ-а
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача:
изабрани понуђач је самостално поднео понуду
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 08.07.2019. године
Датум закључеоа угпвпра: 18.07.2019. године
Пснпвни ппдаци п дпбављачу:
Назив: TEMMA TRADE DOO PETROVARADIN
Седиште/адреса: Петроварадин, Прерадовићева 32
Матични број: 08436169
ПИБ: 100713893
Законски заступник: директор Радован Ерцег
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Перипд важеоа угпвпра: уговор је закључен на период од годину дана, односно до реализације
уговорене вредности из уговора, у зависности шта пре наступи.
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: /
Пстале инфпрмације: /

Партија 3 – Канцеларијска стплица – тип 3
Угпвпрена вреднпст: 18.190,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за дпделу угпвпра: Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа
понуђена цена.
Брпј примљених ппнуда: Примљена је 1 (једна) понуда
Највиша и најнижа ппнуђена цена:
Највиша понуђена цена је 18.190,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 18.190,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
Највиша понуђена цена је 18.190,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена је 18.190,00 динара без ПДВ-а
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача:
изабрани понуђач је самостално поднео понуду
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 08.07.2019. године
Датум закључеоа угпвпра: 18.07.2019. године
Пснпвни ппдаци п дпбављачу:
Назив: TEMMA TRADE DOO PETROVARADIN
Седиште/адреса: Петроварадин, Прерадовићева 32
Матични број: 08436169
ПИБ: 100713893
Законски заступник: директор Радован Ерцег
Перипд важеоа угпвпра: уговор је закључен на период од годину дана, односно до реализације
уговорене вредности из уговора, у зависности шта пре наступи.
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: /
Пстале инфпрмације: /
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