
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“ СРЕЋНО“
Кнеза Милоша 57/а
Деловодни бр: 448 /15
Датум:07.05.2015.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 мале вредности - наруџбеницом дел.бр.445/15 од 06.05.2015.
.године, одговорно лице наручиоца саставља:

З А П И С Н И К

о покретање поступка набавке наруџбеницом - 13/15

– Набавка добара –

НАБАВКА УСИСИВАЧА
Врста набавке: набавка добара - јавна набавка на коју се Закон не

примењује.

Предмет јавне набавке: добра- НАБАВКА УСИСИВАЧА,

Назив и ознака из општег речника набавке: 31630000 - електрични
апарати.

Процењена вредност јавне набавке: 7.000,00 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: из буџетских  средстава , на
економској класификацији 512251 - опрема за домаћинство и угоститељство , укупно
предвиђено 700.000,00 дин. са ПДВ- м из буџетских средстава и 140.000,00 дин. са
ПДВ -м из сопствених средстава.

Kритеријум за одабир најповољнијег понуђача: најнижа понуђена цена.

Наручилац је 06.05.2015. године, у личним контакту и увидом са
доступних интернет портала потенцијалних добављача, потврдио вредност
добара за прикупљене понуде (профактуре ) од 06.05.2015. године. Том
приликом је као једини могући добављач уочен МЕТАЛЕЛЕКТРО Д.О.О.
Ћуприја.

Листа добављача :

1. МЕТАЛЕЛЕКТРО Д.О.О., Кнеза Милоша А/2, 35230 Ћуприја.



СПЕЦИФИКАЦИЈА ОКВИРНИХ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА УСИСИВАЧА

Ред.
бр. Назив артикла / материјал Снага Филтер

Запремина
езервоара

за воду

1 УСИСИВАЧ 2 - 3 kW водени До 10 л

Рок важења понуде: 15 дана од дана пријема понуде.

Рок плаћања: по пријему фактуре.

Испорука добара је Фк- о, на адресу Наручиоца - одмах.

Гарантни рок: по важећим  декларацијама и  гаранцијама  произвођача уређаја.

Основни подаци о понуђачима и понудама:

Редни
број Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда (профактура)

заведена
Датум потврде

1 МЕТАЛЕЛЕКТРО Д.О.О 446/2015 07.05.2015.

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

листа понуђeних цена производа из понуде а по датој спецификацији:

ТАБЕЛА 1.
Ред.
бр.

понуђач произвођач модел
Цена са

ПДВ

1 МЕТАЛЕЛЕКТРО  Д.О.О.
ЕЛИН Каскада 2200 6.890,00

Назив/име понуђача коме се додељује набавка :

После стручне оцене понуда ( профактура ), која је обављена на основу увида у
цене из понуде, набавка је додељена понуђачу:
МЕТАЛЕЛЕКТРО Д.О.О. Ћуприја, 35230, Кнеза Милоша А/2,  за понуђену цену
усисивача.

Износ понуде ( профактуре број 27 од 06.05.2015.године ) за горе
наведени производ је 6.890,00 динара, са ПДВ -м.; а односи се на цену
усисивача из табеле 1.

Цене  за ( 1 ) једну полицу под редним бројем 1 ; и ( 3 ) три полице под
редним бројем 2.

Обрађивач Одговорно  лице

__________________                                                              __________________


