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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12)

Апотека Ниш
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
http://www.apotekanis.co.rs/
ЗЗ дд рр аа вв сс тт вв ее нн аа уу сс тт аа нн оо вв аа

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста предмета: Набавка канцеларијског материјала

ЈНМВ 03 / 2020

Процењена вредност јавне набавке је 1.100.000,00 динара, (без ПДВ-а).
Партија I - Канцеларијски материјал, процењена вредност: 210.550,00 динара без ПДВ-а
Партија II - Папир, процењена вредност: 524.450,00 динара без ПДВ-а
Партија III - Термо ролне, процењена вредност: 365.000,00 динара без ПДВ-а

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о јавним
набавкама

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
– 22800000 регистратори од хартије или картона, рачуноводствене фасцикле, образци и други
штампани канцеларијски материјал.
– 3019200 канцеларијски материјал

Уговор се закључује за: Набавка канцеларијског материјала ЈНМВ 03 / 2020

Уговорна вредност:

За партију I - Канцеларијски материјал, са понуђачем „P.D. Broker“ доо Ниш, Мајаковског 95, у
укупном износу од 166.995,00 динара без ПДВ-а, односно 200.394,00 динара са ПДВ-ом.

За партију II - Папир, са понуђачем „P.D. Broker“ доо Ниш, Мајаковског 95, у укупном износу од
420.760,00 динара без ПДВ-а, односно 504.912,00 динара са ПДВ-ом.

За партију III - Термо ролне, са понуђачем „Faktor“ доо Ниш, Шумадијска 44, у укупном износу од
341.800,00 динара без ПДВ-а, односно 410.160,00 динара са ПДВ-ом.

Количине предметних добара, се могу кретати највише до износа средстава обезбеђених у Плану
набавки Апотеке Ниш за 2020. годину односно износа средстава обезбеђених Финансијским
Планом Апотеке Ниш за 2020. годину, односно до износа процењене вредности набавке.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Партија I - Канцеларијски материјал

Број примљених понуда: 2.
Понуђена цена:

- Највиша: 171.194,40 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 166.995,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 171.194,40 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 166.995,00 динара без ПДВ-а.

Партија II - Папир

Број примљених понуда: 2.
Понуђена цена:

- Највиша: 461.615,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 420.760,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 461.615,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 420.760,00 динара без ПДВ-а.
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Партија III - Термо ролне

Број примљених понуда: 2.
Понуђена цена:

- Највиша: 363.360,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 341.800,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 363.360,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 341.800,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 139. од 24. 02. 2020. године

Датум закључења уговора: 03. 03. 2020. године

1) Основни подаци о добављачу:

1. „P.D. Broker“ доо, ул. Мајаковског 95, општина Медијана, место Ниш
Матични број: 07606575
ПИБ: 100615356

2. „Faktor“ доо, ул. Шумадијска 44, општина Палилула, место Ниш
Матични број: 07870469
ПИБ: 100338980

Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи
12 месеци односно до испуњења финансисјке вредности уговора зависно од тога шта пре наступи.
Све измене и допуне овог уговора вршиће се у писаној форми.

Околности које представљају основ за измену уговора: Цене добара дате у образцу понуде су
фиксне и не могу се мењати док траје важност понуде, а након истека овог периода могу се
усклађивати - мењати само уколико је раст или пад цена на мало према подацима Завода за
статистику Републике Србије прешао укупно 5%.

АПОТЕКА НИШ

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈНМВ 03 / 2020


