СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
Место: Чачак
Ул. Светог Саве бр. 66
Деловодни број : 404- 3611/2015-01
Датум: 23.10. 2015.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“
број 124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.4042993/2015-01 од 22.10.2015.године, члана 43.Статута Студентског центра Чачак бр.1101555/10-01 године и бр.110-401/2011-01, директор Студентског центра Чачак доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
У јавној набавци добара,набавка ситног инвентара за кухињу- Партија 1,
додељује се уговор о јавној набавци понуђачу, „PAGOS“Београд,Кнеза
Милетина 44 у свему према понуди заведеној код наручиоца под бр. 4042928/2015-01 од 19.10.2015. године, са којим ће се у складу са прихваћеним
моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара.
Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке добара број 404-2795/2015-01
од 07.10.2015.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара у
поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 31. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12,14/15,68/15).

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.
2.
3.
4.

Назив наручиоца: Студентски центар Чачак
Адреса наручиоца: место: Чачак ул. Светог Саве бр.66.
Редни број јавне набавке бр.ЈНМВ/Д/9/2015 .
Предмет набавке је набавка добара: Набавка ситног инвентара за кухињу- Партија

1
5. Врста поступка јавне набавке: Јавна

набавка у поступку јавне набавке мале

вредности,
6.Укупна процењена вредност ЈНМВ износи:386.667,00 динара без ПДВ-а.
7.Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1.

Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:

Неблаговремених понуда нема Благовремене понуде поднео је следећи
понуђач, према редоследу пријема:
Ред.
број

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Датум подношења
понуде

Време
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Ilper.neg n oIIeHa rrorryAa:

rlpelneA
j e Aarra22'10'2015' roAuue, rasnpruzjra AeraJbau
Korvrucuja
rIoHyAa
orBaparba
flocue
cleAehe:
crpy.rHy oueEy rloHy.[a r yrBp,4]Ina

I'I

2. a.nenPnxBarJbrrB a noHYAa :

fla:unu,

oAHocHo rrMeHa

Epoj nog rojnu
je nonYla

nonylaua uuje cy roHyAe ogoujene II

3aBeAeHa

to+-zsao /2015-01

,,rnrrNonrRoINZINJERING..

og6uja*e:

ParrIosu ra o46ujar*'e rroHYAe

Hasus/uNIe

nony[aua uuja
je nonyla

pasJIO3Ir 3a IbI',IxoBo

-n"ffi-jEHNoBIRo-

203.530,00

INZINJERING'o,rplarilKoM caqilruaBarua
rroHyAe uraje rocryruo to. 1=Y:*''
404-2853'
KoHKypcHe AoKyMeHraIIuje 6poj
craBKe
2l2Ol5'01ol,l2.l0'2015'roAr'rne 3a
je
9 ra l0(croJllbaKe I,I HaAcroJlmaxe)'uro
poKy 3a
Mofao Aa IIOCTyIII y rpoAyxeHoM

AO
rroAHOIIreIbs [oHyAa
qacoBa' Ha

21.l0.2Ol5.roAI'IHe Ao 12:00
rIoHyAa'
Haqr,rH o4peleu 3a rIoAHoIrreH'e

2.6. upnxrarJbrrBa nonY,ua

je:

o flouyAa 6p.404-292812015-0houy!aua "PAGOS"D'O'O'
(6e: I[B-a)
. - nouyleua ueua 305'240,00 AI'rHapa
gata'
-

PoK lIcroPYKe 4o6aPa "7
YcJIoBII wruha*;a:45 la'oa

3aroHa o januutvt
[cIIyIbaBa cBe o6anesHe ycnoBe ras
HaneAeua [OrryAa y I0TIIyHOCTI'I
cKnaAy ca
u I4grrlenra KoHKypcHe AoKyMeHraqllje(y
AoKyMeHraqraje,rcao
Ko11ypglre
na6asraMa,
qrIaHoM 63.3JH).

3.

Ilpeg.nor rcouucnje ra jarny na6arry:

UIaoHLIK
o januurrl ua6anxarr'ra ("ClyN6eurl
I{
Ha ocuony t$ralIalO7'cran 3'tt'.lIjtrrftal0-8:.?To"a
IIoHyAa
a y cKnaAy ca crpyrlHoM oueHoM
68/15),
u
l24ll2,l4ll5
6po1
Peuy6lure cp6uje"
IIeHe' [peAnaxe
IIO Kpl'ITepujyr"ry najunNe nouylene
OTIeHOM rrplrxBaTJbl{Be [oHyAe

r,r3BprrreHoM

ceHaprMouyAOHOrrreEeo,4nYKeoAoAenlIyloBopaI43aKJbyrleByyloBopa'na6amecI4THOr
Mu,'erttua 44'
f ."
"PAGOS"D'6'O'Eeorpag'KHe:a
r;rHBeHrapa 3a KyxI,IIby- Ilapuaja ,
'io"vbaqen't

je rloHyra 6p.404-292812015-01 ox T9.T0.2015.ro.uraue, oqerbeHa rao je4aHa
uocryrry jaeHe Ha6asKe MirJre BpeAHocrr4.
.naja

rrprrxBarrbr.rBa

Ha ocuony HarrpeA rr3ueror 4onera je O4uyxa Kao y 4r{crro3r{rr.rBy.

UOyKA O TIPABHOM JIEKy: flporun oBe oAnyKe Moxe ce noAHerH 3axres 3a 3arxrr.rry rrpaBa y
poKy oA 5 Aana oA AaHa o6jane na flopr:any jannnx na6aexra. 3axree 3a 3arrrr]rry rrpaBa rro.{Hocr.r ce
Hapfruoqy, a r<ouzja ce vcroBpeMeHo Aocranrsa Peuy6nuuxoj xoluacraju.
lloAHocunaq 3axreBa 3a 3arxrr{ry upana je,uyxaH [aHaparryH Bygera Peuy6nure Cp6uje ynnar[r
rarcy y lr3Hocy oa 60.000,00 4raHapa.
Kopucnux : Byuer: PC, xupo paqyH : 840-30678845-06 mu$pa nraharra: 153, uo:un ua 6poj :
osHara j anue Ha6aere cnpxa:33fl,Hzl3r,rB Hapyqflor1a, o:nara j arne na6aexe.
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