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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

На основу члана 55., 57, и 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1, 

34000 Крагујевац, објављује Oбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале 

вредности број 10/15  за набавку добара под називом: Набавка материјала за одржавање објеката и 

опреме Студентског центра у Крагујевцу, партија 3 Материјал за грејање. 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 

Крагујевац. Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Предметна јавна набавка број 10/15 спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности, у 

складу са одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12,14/15 и 

68/15). 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара бр. 10/15 под називом: Набавка материјала за 

одржавање објеката и опреме Студентског центра у Крагујевцу, партија 3 Материјал за грејање.  

Назив и ознака из општег речника набавки    
31000000 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета 

44500000 Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге 

44115200 Материјал за водоинсталатерске радове и грејање 

44220000 Грађевинска столарија 

44110000 Грађевински материјал 

43800000 Опрема за радионице 

У складу са чланом 3. тачка 35. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) предмет јавне набавке обликован је по партијама, укупно 5 (пет) партија и то: 

Бр.пар. Назив партије Назив из општег речника набавке 
Ознака из општег 
речника набавке 

1 
Електроматеријал за 
одржавање 

Електричне машине, апарати, опрема и 
потрошни материјал, расвета 

31000000 

2 
Водоводни материјал за 
одржавање 

Материјал за водоинсталатерске радове и 
грејање 

44115200 

3 Материјал за грејање 
Материјал за водоинсталатерске радове и 
грејање 

44115200 

4 Грејачи по узорку 
Електричне машине, апарати, опрема и 
потрошни материјал, расвета 

31000000 

Алати, браве, кључеви, шарке, спојни 
елементи, ланци и опруге 

44500000 

Грађевинска столарија 44220000 

Грађевински материјал 44110000 
5 Шрафовска роба 

Опрема за радионице 43800000 

Врста, опис, количина добара и остали елементи понуде за сваку партију дати су у: 

спецификацији предмета набавке - Прилог 3 и обрасцу понуде - Прилог 6 конкурсне документације. 

Место испоруке добара, магацини  у седишту установе на адреси: Студентски центар у Крагујевцу 

ул. Радоја Домановића број 1, 34000 Крагујевац. 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ  

Уговорена вредност за набавку предметних добара бр. 10/15 за предметну партију износи   

149.940,00 динара без ПДВ-а и  179.928,00 динара са ПДВ-ом. 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Сагласно члану 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) за оцену понуда примењује се критеријум – најнижа понуђена цена. 

Елемент критеријума на основу кога наручилац врши избор најповољније понуде у ситуацији када 

постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом је краћи рок испоруке.  

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА : једна 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

НАЈВИША:  149.940,00 динара без ПДВ-а  

НАЈНИЖА:  149.940,00 динара без ПДВ-а  

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 

НАЈВИША:  149.940,00 динара без ПДВ-а  

НАЈНИЖА:  149.940,00 динара без ПДВ-а  

 

ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 

Добављач ће предметну набавку реализовати самостално. 

 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора за предметну набавку, заведена у деловоднику за јавне набавке бр. 863 

донета је дана 30.10.2015. године. 

 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

Уговор о јавној набавци за предметну набавку заведен у деловоднику за јавне набавке бр.903 

закључен је дана 05.11.2015. године.  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ 

Пословно име (назив) добављача СТР„Технометал“ 

Адреса и седиште добављача Босанска бр.2а, 34000 Крагујевац 

Одговорно лице добављача 

(Потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар надлежног органа 
за регистрацију – АПР) 

Миољуб Дачић 

Лице за контакт Миољуб Дачић 

Матични број 60614334 

Порески идентификациони број - ПИБ  104915080 

Број текућег рачина са називом и седиштем банке 
код које се води 

160-273444-73 Banca Intesa 

Телефон/факс 034/348-925; факс 034/347-073 

E - mail technometal@yahoo.com 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Уговор за јавну набавку предметних добара важи од 03.12.2015. године до 06.11.2016. године. 
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ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА 

Околности које представљају основ за измену уговора су промена цена на тржишту роба и услуга 

након истека рока важности понуде. 

До промене цене добара у року важења уговора, може доћи по истеку рока важења фиксне цене из 

дате понуде, и то у случају промене индекса потрошачких цена по последње објављеном податку 

Републичког завода за статистику за више/мање од 5% (пет процента), у односу на објављен 

податак тог завода за месец у коме је вршена последња промена цена.  

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

На основу члана 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објављује се у року од 5 (пет) дана 

од дана закључења уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

Обавештење о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из 

члана 39. Закона, објављује се и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 

 

 


