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Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Адреса: Сестре Јањић бр.
Датум:

09.07.2019.

6., 34000 Крагујевац

--~- О=} - 2011 год
КРАГУЈЕВАЦ

год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" , број 124/201 2,

14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда за јавне набавке од
05 .07.2019.

године са заводним бројем

01-1 /2492, Декан

Факултета инжењерских наука

Универзитета у Крагујевцу , доноси :

ОДЛУКУ
о додели уговора

Партија

1-

Промо материјал

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу , као наручилац, у поступку

јавне набавке бр. 5/2019, Уговор о јавној набавци услуга -услуге штампања Партија 1 Штампање промо материјала, додељује понуђачу: СЗР Графички центар Интер
Принт Крагујевац
Образложење

Наручилац је дана 27.06.2019. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности бр.

5/2019, за јавну набавку услуга-услуге

За наведену јавну набавку наручилац је дана

штампања.

27.06.2019. године, објавио позив за

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на сајту Факултета инжењерских наука
Крагујевац.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију
материјала поднете су

1 - Штампање промо

2 (две) понуде.
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Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр.

01-1 /2492

од

05 .07.2019.

године , Комисија за

јавне набавке је констатовала следеће :

1.

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: У слуге
Редни број јавне набавке:

-

услуге штампања

5/2019

Износ планираних средстава за јавну набавку:

- 1.150.000,00

динара без ПДВ-а; Партија

- 1.350.000,00 динара без

4.000.000,00 динара без

2 - 1.500.000,00

ПДВ-а (Партија

1

динара без ПДВ-а; Партија

3

ПДВ-а)

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:

набавке услуга штампања по партијама (конта

Процењена вредност

423412, 423414, 4231-Пl )

за

2019.

године

је усклађена са средствима која су намењена за ту намену у усвојеном финансијском
плану за

2019.

годину, у складу са Одлуком Савета ФИН-а

Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке
са чланом

2.

5 О.

Закона): нема

а) Основни подаци о понуђачима и понудама Партија

Број под којим је

6' складу

1:

Назив понуђача

Датум пријема

Сат

01-1/2484

Елит систем доо Крагујевац

5.07.2019

7.45

01-1/2486

СЗР Графички центар Интер

5.07.2019

8.05ч

понуда заведена

Принт Крагујевац

ч

б) Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:

Назив/име понуђача чија је понуда одбијена

Разлози одбијаља понуде

/

/

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста
разлог одбијања понуде): нема

3.

Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа попу/јена цена

Ранг листа понуђача Партија

1 - Штампање

промо материјала
Подаци о понуђеној цени

Назив понуђача

Укупна цена без ПДВ-а за

Укупна цена са ПДВ-ом за

процењене количине

процењене количине

496.300,00
539.060,00

595.560,00
646.872,00

СЗР ГраdЈички центар Интер Принт
Елит систем д.о.о Крагујевац

Комисија је

после

стручне

оцене

понуда у

Извештају о

стручној

оцени

понуда,

констатовала да уговор треба доделити понуђачу : СЗР Графички центар Интер Принт

Крагујевац

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) Партија
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) Партија

1: 496.300,00 динара
1: 595.560,00 динара

Декан Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу је прихватио предлог

Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде , и донео одлуку о додели уговора
као у изреци ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права

у року од

5 дана од дана пријема исте.

Добрица Миловановић

