
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“ СРЕЋНО“
Кнеза Милоша 57/а
Деловодни бр:385/15
Датум:24.04.2015.године
ЋУПРИЈА

На основу члана 39. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012), члана 40. Правилника о набавкама и Одлуке о покретању
поступка набавке дел.бр.381/15 од 23.04.2015. .године, одговорно лице
наручиоца саставља:

З А П И С Н И К

о поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не
примењује – Набавка добара –

НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОБУЋЕ

Врста набавке: набавка добара - јавна набавка на коју се Закон не
примењује.

Предмет јавне набавке мале вредности набавка добара наруџбеницом:,
НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОБУЋЕ.

Назив и ознака из општег речника набавке: 18000000 - службена одећа и
обућа.

Процењена вредност јавне набавке: 12.000,00 динара (са ПДВ-м).

Начин проверавања цена: Процењена вредност јавне набавке је
утврђена према  садашњим потребама и утврђивањем актуелних цена на
тржишту.

Средства за јавну набавку су предвиђена: економска класификација 426122 -
службена одећа и обућа , укупно предвиђено 50.000,00 са ПДВ- м из буџетских
средстава

Kритеријум за одабир најповољнијег понуђача: најнижа понуђена цена
за исту врсту добра.

Наручилац је 24.04.2015. године у личном контакту прикупио понуде -
профактуре на којима је исказана цена по комаду за тражене артикле,
следећих могућих добављача.

1.З.Т.Р. ОБУЋА ВЕСНА, Супски пут бб, 35230 Ћуприја,
2.Апотека " Вива 2 ", Карађорђева 49, 35230 Ћуприја,
3.Синтеза Ћуприја, Кнеза Милоша Б2, 35230 Ћуприја.



СПЕЦИФИКАЦИЈА АРТИКАЛА

р.бр. А р т и к а л Јед
мере количина

1 2 3 4

1. Кломпе , кожне, беле пар 3

2. Кломпе , кожне, црне пар 3

3. Боросане, пар 1

Рок важења понуде: 45 дана од дана пријема понуде.

Рок плаћања: по пријему фактуре.

Испорука добара је Фк- о, на адресу Наручиоца - по исказаној количини.

Гарантни рок: по важећим  декларацијама и  гаранцијама  произвођача.

Евентуална промена цене добара може бити условљена променама цена
на тржишту или скоком Евра, уз сагласност обе стране.а у периоду до
реализације наруџбенице.

Основни подаци о понуђачима и понудама:

Редни
број Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда (профактура)

заведена
Датум пријема

1 З.Т.Р. ОБУЋА ВЕСНА 382/15 24.03.2015

2 Апотека " Вива 2 " 383/15 24.03.2015

3 Синтеза Ћуприја 384/15 24.03.2015

Називи понуђача чије су понуде ( профактуре ) одбијене и разлози за
њихово одбијање: нема.

листа понуђача са ценама производа из понуде ( профактуре ):
Tabela 1.
Ред
бр

понуђач
По датој спецификацији
Укупна цена са ПДВ-м

1 З.Т.Р. ОБУЋА ВЕСНА пар 1.960,20

2 Апотека " Вива 2 " пар 1.725,17

3 " Синтеза " Ћуприја пар 1.350,00



Назив/име понуђача коме се додељује набавка :

После стручне оцене понуда ( профактура ), набавку треба доделити
најповољнијем понуђачу: "Синтеза Ћуприја " Кнеза Милоша Б2 2, 35230
Ћуприја, за понуђене цене производа по приложеној понуди.

СПЕЦИФИКАЦИЈА АРТИКАЛА СА ЦЕНАМА ИЗ ПОНУДЕ " Синтеза " Ћуприја

р.бр. А р т и к а л Јед
мере количина Цена са

ПДВ -м ИЗНОС

1 2 3 4 5

1. Женска кломпа , арт. 552, пар 6 1.350,00 8.100,00

2. Боросана, артикл Беосана пар 1 1.957,00 1.950,00

10.050,00

У К У П Н О :

Износ понуде ( профактуре ) која је заведена под дел бројем 384/15, од
24.04.2015.године, за горе наведене производе је 10.050,00 динара, а преглед
цена је дат у упоредној табели 1, из које се јасно види шта нас је определило
за наведеног понуђача.

Понуде ( профактуре) прегледали:

Даница Попадић, шеф службе исхране: ___________________

Милан Крстић , магационер: ________________________

Топлица Миљковић, реф. сар за
без. и здравље и ИТ подршку: _______________________

Обрађивач Одговорно  лице

__________________ __________________


