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ОБАВЕШТЕЊЕ  

о закљученом уговору  
  

У поступку јавне набавке мале вредности МД–01/014 (отворени поступак) – набавка 
лабораторијског материјала и опреме “НИС-ова Лабораторија знања“, наручилац је донео 
Одлуку о додели уговора број 399/1-01 од 8.4.2014. године. На основу Одлуке су 
закључени уговори о јавној набавци за Партију 1 број 424/1-01 од 15.4.2014.  године, 
Партију 2 број 424/2-01 од 15.4.2014. године, Партију 3 број 424/3-01 од 15.4.2014. године, 
Партију 4 број 424/4-01 од 15.4.2014. године, Партију 5 број 424/5-01 од 15.4.2014. године, 
Партију 6 број 424/6-01 од 15.4.2014. године, Партију 7 број 424/7-01 од 15.4.2014. године. 
Уговор за партију 1 и 2 је закључен са фирмом “Bel Systems” Београд, Скендербегова 11а.  
Уговор за партију 3,4,5,6 и 7 је закључен са фирмом “Дидактис” Београд, Метохијска 21.  
 

Уговорена вредност јавне набавке износи: Партија 1 – 172.870,00 динара 
  Партија 2 – 101.002,00 динара 
  Партија 3 – 140.780,00 динара 
  Партија 4 – 66.080,00 динара 
  Партија 5 – 47.850,00 динара 
  Партија 6 – 235.550,00 динара 
  Партија 7 – 206.800,00 динара 
 

Износи по партијама су без ПДВ-а. 
 

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

 
Вредновање и оцењивање понуда вршено је на основу критеријума ЕКОНОМСКИ 

НАЈНИЖЕ ЦЕНЕ за све партије. 
   

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 399/1-01 од 8.4.2014. године.  
  

Уговори са наведеним добављачима закључени су дана 15.4.2014. године.  
  

Уколико за услуге које су предмет уговора дође до промене цена услуга на тржишту 
(због промене курса динара или неког другог објективног разлога) извршилац евентуално 
може да коригује своје цене из понуде, али тек по истеку рока важења понуде (Напомена: 
извршилац је у обавези да прихвати ризик повећања цена на тржишту до 5%. Уколико се 
цена понуђених услуга промени за више од 5%, извршилац евентуално може кориговати 
цене, али само за разлику повећања изнад 5%). Пре евентуалног повећања цена извршилац 
је дужан да корекцију писмено образложи уз доставу званичних ценовника са 
коригованим ценама и затражи сагласност наручиоца који ће ценити оправданост 
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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 извршилац 
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. 


