ул. Филипа Вишњића бб
тел. 028/422-340, 422-429 факс 028/422-320
e-mail: rektorat@pr.ac.rs
Број: 16-25-2/8
Дана: 19.05.2016. год.
На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 до
68/15), члана 40. став 1. тачка 17, Статута Универзитета у Приштини, са привременим
седиштем у Косовској Митровици, и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 16-25-2/7 од
09.05.2016. год. Комисије за спровођење поступка ЈНМВ 2/2016-Т02, ректор Универзитета
доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора

Прихвата се понуда бр. 16-25-2/5 од 09.05.2016. године – понуђача ДОО МАРКОД
ЗВЕЧАН, ЖЕРОВНИЦА бб, као најповољнија прихватљива понуда са понуђеном ценом у
износу од 4.321.000,00 динара (без ПДВ-а), након спроведеног поступка јавне набавке мале
вредности ЈНМВ, број 2/2016-Т02, наручиоца Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици.
Наручилац ће са изабраним понуђачем закључити Уговор о јавној набавци аудио и
видео опреме која је предмет ЈНМВ 2/2016-Т02, у року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.

Образложење

На основу Одлуке бр. 16-25/2-1 од 28.04.2016. године о покретању ЈНМВ бр. 2/2016-Т02,
за набавку аудио и видео опреме који се финансира из међународног програма сарадње
TEMPUS бр. 530226 за потребе Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, процењене вредности 4.436.000,00 динара без ПДВ-а (1.1.2. План јавних
набавки наручиоца за 2016. год.) наручилац је објавио Позив за подношења понуда са
конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки и сајту Универзитета дана 28.04.2016.
године.

До истека рока за подношења понуда за ЈНМВ бр. 2/2016-Т02, односно до 09.05.2016.
године у 0900 часова пристигла је следећа понуда:
1. Понуда број 16-25-2/5 од 09.05.2016. године у 0815 часова – ДОО МАРКОД ЗВЕЧАН,
ЖЕРОВНИЦА бб.
Понуда је достављена у предвиђеном року-благовремено.
Дана 09.05.2016. год. у 0930 Комисија за спровођење поступка ЈНМВ, бр. 2/2016-Т02,
приступила је јавном отварању приспелих понуда уз присуство:
Драгослава Марковића, овлашћеног представника понуђача ДОО МАРКОД ЗВЕЧАН,
ЖЕРОВНИЦА бб.
Прегледом приспелих понуда, утврђено је да је понуда прихватљива и одговарајућа.
-

Цена у понуди ДОО МАРКОД ЗВЕЧАН, ЖЕРОВНИЦА бб, је 4.321.000,00 динара
без ПДВ-а.

На основу извршене стручне оцене понуде из свега напред изложеног Комисија за
спровођење поступка ЈНМВ, бр. 2/2016-Т02 је предложила ректору Универзитета да донесе
Одлуку о додели уговора и закључи Уговор о јавној набавци аудио и видео опреме са
наведеним понуђачем, у року од 8 дана након истека рока за подношење захтева за заштиту
права, па је у том смислу донета Одлука као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

РЕКТОР

проф. др Срећко Милачић

