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објављује  
  

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о закљученом уговору  
  

У отвореном поступку за јавну набавку мале вредности – набавка рачунарске и додатне 
опреме МД – 09/013, наручилац је донео Одлуку о додели уговора на основу које је 
закључен уговор о јавној набавци број 1169/1-01 од 28.11.2013. године са фирмом 
''ВЕРИТАС д.о.о.'' – Ниш, Николе Пашића 23а.  
  

Уговорена вредност јавне набавке износи: Партија 1 – 177.800,00 
  Партија 2 – 357.880,00 
  Партија 3 – 202.140,00 
  Партија 4 – 194.200,00 
  Партија 5 – 255.800,00 динара без ПДВ-а. 
 

Елементи критеријума за доделу уговора на основу којих је наручилац доделио уговор 
су следећи:   

 
За  ПАРТИЈУ 1 бодовање је вршено применом тежинске функције:  
T=0.19*k1+0.26*k2+0.31*k3+0.24*k4 
 
За  ПАРТИЈУ 2 бодовање је вршено применом тежинске функције:  
 
T=0.04*p1+0.12*p2+0.29*p3+0.05*p4+0.07*p5+0.05*p6+0.09*p7+0.06*p8+0.13*p9+0.1*p10 
 
За  ПАРТИЈУ 3 бодовање је вршено применом критеријума најниже понуђене цене: 

За  ПАРТИЈУ 4 бодовање је вршено применом тежинске функције:  
 
T=0.34*t1+0.35*t2+0.14*t3+0.17*t4 
 
За  ПАРТИЈУ 5 бодовање је вршено применом тежинске функције:  
 
T=0.6*M1+0.4*M2 
 
  
  

Наручилац је у овом поступку примио 5 (пет) понуда.  
 
 
  

Највиша понуђена цена износи Партија 1 – 177.800,00 
Партија 2 – 357.880,00 
Партија 3 – 202.140,00 
Партија 4 – 194.200,00 
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       Партија 5 – 255.800,00 динара без ПДВ-а,  
 
Најнижа понуђена цена износи   Партија 1 – 177.800,00 

Партија 2 – 357.880,00 
Партија 3 – 202.140,00 
Партија 4 – 194.200,00 

       Партија 5 – 255.800,00 динара без ПДВ-а,.  
 
Код прихватљивих понуда највиша понуђена цена у износи   

Партија 1 – 177.800,00 
Партија 2 – 357.880,00 
Партија 3 – 202.140,00 
Партија 4 – 194.200,00 

   Партија 5 – 255.800,00 динара без ПДВ-а,,  
 
Код прихватљивих понуда најнижа понуђена цена износи   

Партија 1 – 177.800,00 
Партија 2 – 357.880,00 
Партија 3 – 202.140,00 
Партија 4 – 194.200,00 

   Партија 5 – 255.800,00 динара без ПДВ-а,,  
  

 
   

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 28.11.2013. године.  
  

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 9.12.2013. године.  
  

Уговор је закључен до 30.4.2013. године 
 

Уколико за производе који су наведени у конкурсној документацији дође до повећања 
цена на тржишту понуђач евентуално може да коригује своје цене из понуде, али тек по 
истеку рока важења понуде. Понуђач је у обавези да прихвати ризик повећања цена на 
тржишту до 5%. Уколико се цена понуђених производа увећа за више од 5%, понуђач 
евентуално може кориговати цене, али само за разлику повећања изнад 5%. Пре сваког 
евентуалног кориговања цена продавац је дужан да корекцију писмено образложи уз 
доставу званичних ценовника произвођача добара са коригованим ценама и затражи 
сагласност наручиоца који ће ценити оправданост корекције. Наручилац ће на основу 
писменог образложења проверити оправданост корекције на тржишту. Уколико 
наручилац, на основу образложења и сагледавања стања на тржишту, прихвати 
образложење понуђача за корекцијом цена потписаће се Анекс првобитног уговора са 
новим корективним ценама, у супротном, уколико понуђач писмено не образложи захтев 
за корекцију и не достави званичне ценовнике произвођача са коригованим ценама и 
уколико се, након адекватног сагледавања стања на тржишту, утврди да је захтев за 
корекцијом цена неоправдан, наручилац задржава право да раскине уговор.  

 


