Брoj: 020-1705/7
Дaтум: 08.09.2015. гпдине
Нa oснoву шлaнa 108. и 109. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Службени гласник РС“,
брпј 124/12 и 14/15), в.д. дeкaнa Teхнoлoщкoг фaкултeтa Нoви Сaд дпнпси
OДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE MAЛE ВРEДНOСTИ ДОБАРА
ЕНЗИМАТСКИ ДИГЕСТОР
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 30/15
УГOВOР СE ДOДEЉУJE ПOНУЂAЧУ VICOR ДОО БЕОГРАД, са седищтем у Нпвпм Бепграду, ул.
Гпце Делшева 42, ппнуда брпј: 1432-15 пд 02.09.2015. гпдине кoд нaрушиoцa зaвeдeнa пoд брojeм:
020-1751 пд 04.09.2015. гпдине.
Вреднпст дпдељенпг угпвпра изнпси 249.500,00 динара без ПДВ-а.
Овај ппнуђаш је ппднеп сaмoстaлнo.
Oбрaзлoжeоe
Нaрушилaц je дaнa 25.08.2015. гoдинe дoнeo Oдлуку o пoкрeтaоу пoступкa jaвнe нaбaвкe
мале вреднпсти, брoj 020-1705, за јавну набавку дпбара, за пптребе Технплпщкпг факултета Нпви
Сад, редни брпј набавке: ЈНМВ 30/15.
Пoзив зa пoднoщeоe пoнуда oбjaвљeн je нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници
нaрушиoцa дaнa 28.08.2015. гoдинe.
Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa oтвaрaоa пoнудa и сaшиоaвaоa Зaписникa o oтвaрaоу
пoнудa брoj 020-1705/5 oд 07.09.2015. гoдинe, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe: Кoмисиja) je
приступилa струшнoj oцeни пoнудa, дaтoj у Извeщтajу п струшнпј пцени ппнуда брпј 020-1705/6 oд
08.09.2015. гoдинe.
У Извeщтajу o струшнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe:
1. Прeдмeт и прoцeоeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe:
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe je набавка дпбара – Ензиматски дигестпр.
Нaзив и oзнaкa из oпщтeг рeшникa нaбaвки: 38000000 – Лабпратпријска, пптишка и
прецизна ппрема (псим напшара).
Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пбрашунатпг ппреза на дпдату вреднпст,
изнпси 275.000,00 динара.
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2. Пoдaци из плaнa нaбaвки кojи сe oднoсe нa прeдмeтну jaвну нaбaвку:
Средства за предметну набавку предвиђена су у Шестпј измени и дппуни финансијскпг
плана Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. гпдину, брпј: 020-1678 пд 21. августа 2015.
гпдине, у пквиру дела 512500 – Медицинска и лабпратпријска ппрема; кпнтп 512521 –
Лабпратпријска ппрема, планирани изнпс на кпнту за 2015. гпдину је 2.346.000,00 динара, изнпс
на кпнту за предметну набавку 330.000,00 динара. Извпр финансираоа 01 – прихпди уз бучета.
Набавка наведених дпбара предвиђена је Шестпм изменпм и дппунпм плана јавних
набавки и плана набавки на кпје се закпн не примеоује Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015.
гпдину, брпј: 020-1679 пд 21. августа 2015. гпдине, ппд називпм Ензиматски дигестпр.
Редни брпј јавне набавке за текућу гпдину: 1.1.35.
Разлпзи и пправданпст јавне набавке: Набавка се спрпвпди ради унапређеоа пснпвне
делатнпсти Факултета кап и за унађређеое науке.
Прпцеоена вреднпст, утврђена је према инфпрмацијама п цени прикупљеним
телефпнским путем и путем интернета.
3. Oдступaоa oд плaнa нaбaвки сa oбрaзлoжeоeм:
Није билп пдступаоа пд усвпјенпг плана јавних набавки.
4. Рaзлoзи и oкoлнoсти кoje oпрaвдaвajу примeну пoступкa мaлe врeднoсти:
Прпцеоена вреднпст јавне набавке је у пквиру закпнскпг изнпса за спрпвпђеое ппступка
јавне набавке мале вреднпсти.
5. Oснoвни пoдaци o другoм нaрушиoцу сa кojим сe спрoвoди пoступaк jaвнe нaбaвкe:
Нарушилац не спрпвпди ппступак јавне набавке са другим нарушипцем.
6. У пoступку jaвнe нaбaвкe блaгoврeмeнo, oднoснo дана 07.09.2015. гoдинe дo 09,00 шaсoвa
примљeнa је 1 (једна) пoнуда.
7. Oснoвни пoдaци o пoнуђaшимa:
Р. бр.
1.

Брoj пoд кojим je
пoнудa зaвeдeнa

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa

020-1751

VICOR ДОО БЕОГРАД
Гпце Делшева 42
11070 Нпви Бепград

Дaтум приjeмa Чaс приjeмa
04.09.2015

09,00

8. Пoнудe кoje су oдбиjeнe, рaзлoзи зa оихoвo oдбиjaоe и пoнуђeнa цeнa тих пoнудa: /
9. Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa:
Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа ппнуђена цена.
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10. Paur

arsra npxxBara,xBhx noHyAa nphMeHoM xprreprjyrvra

PeA.

HasHs h

6p.

3a Ao.qeny yroBopa:

[1oHy[exa qexa

ceArure noxyfaua

firanapa 6ea IlflB-a)

vrcoRAoo SEOrPM
l-oqe,{envesa 42

L.

249.500,00

11070 Hoeh 6eorpaA
11. Iloxy[av xojervr ce 4o4eruyje yroBop:

Komrcrja, noc,ne crpyqHe oqeHe noHyAa, xoxcraryje 4a je Hajnoaoruxrja noHyAa noxyfaua
ce4rureM y Hoaoru Eeorpa4y, yn. for4e,Qenveea 42, nonyga 6poj: 1432-15 o4
02.09.2015. roAxHe KoA Hapyqrolla 3aBeAeHa noA 6pojervr: O2O-L75L orq 04.09.2015. rogrne , wtja
nouyfexa qeHa x3xocu 249.500,00 granapa 6ea llflB-a, re npeglaxe Hapyquoqy Aa oBoM nony[avy
Aoryenu yroBop. Oaaj noxy[av je no4xeo caMocranHo.

VICOR AOO EEOfPAfl, ca

Ogroaopno nuqe Hapyq[oqa npilxBarxno

je npe4nor

Komucrje, re
osnauJheba,qoHeno OAlyxy o AoAerH yroBopa, Kao y iqucnogvtruly.

je xa ocHoBy 3axoHcKor

NOYKA O NPABHOM /IEKV:

llporua oBe oAIyKe noxy[a.r Moxe
noAHerr 3axreB 3a 3aurhry npaBa y poKy
oA ner AaHa oA .qaHa lbeHor npujema.

3axree ce noAHoo4 Peny6aravxoj
xonncnjn 3a 3aurxry npaBa y
nocrynqrMa jaenrax xa6aexu, a npe4aje
Hapyquoqy.

3aeapro

ynrera

