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Дел.бр.405/20 

Вршац, 23.07.2020. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

                                                               

 

                У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

                                           Број јавне набавке: ЈНОП 

 

                                                       

                        МУЛТИМЕДИЈАЛНА И АУДИО

                                                         

Назив наручиоца:  ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

                                                        

 

Адреса: Омладински трг 1, 26300 

 

Интернет адреса: uskolavrsac.

 

Врста наручиоца: Просвета 

 

Врста предмета: Добра. - Добра се набављају у циљу реализације пројекта   

пројекта KEEP EDUCATING   YOURSELF  

acronym: KEY, referencе н

building on Grant agreement number: 2018

 

1. За добра и услуге: (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке): 

38650000 - Фотографска опрема

уређаји за снимање  или репродукцију звука или слике

образовне потребе;  3234000

 

2. За радове: (природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења,ознака из  класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавки).  Јавна набавка  за свој предм

 

3. Уговорена вредност: 1.781.449,00 
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KEEP EDUCATING YOURSELF - /KEY/ 
598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP 

_____________________________________________  

ОБАВЕШТЕЊЕ    О    ЗАКЉУЧЕНOМ  

                                                               УГОВОРУ 

У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Број јавне набавке: ЈНОП KEY 1/20 

                     ПАРТИЈА ВШ 2 

МУЛТИМЕДИЈАЛНА И АУДИО-ВИЗУЕЛНА ОПРЕМА

                                                          

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

                                                        „ МИХАИЛО ПАЛОВ“ 

1, 26300 Вршац 

: uskolavrsac.edu.rs 

 

Добра се набављају у циљу реализације пројекта   

KEEP EDUCATING   YOURSELF  (hereinafter referred to as: 

е нumber: 598977-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2

building on Grant agreement number: 2018-3537/001-001 (hereinafter referred to as: 

и услуге: (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

Фотографска опрема; 32300000 - Телевизијски и радио пријемници и 

уређаји за снимање  или репродукцију звука или слике; 39162000 -

3234000-Микрофони и звучници.                             

2. За радове: (природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења,ознака из  класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавки).  Јавна набавка  за свој предмет нема  радове. 

1.781.449,00 дин. без пдв-а (2.137,738,80 дин. са пдв

www.uskolavrsac.edu.rs  

У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ОПРЕМА 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 

Добра се набављају у циљу реализације пројекта   Еразмус+ 

(hereinafter referred to as: Project), 

EPPKA2-CBHE-JP, 

hereinafter referred to as: GA). 

и услуге: (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

Телевизијски и радио пријемници и 

- Опрема за 

                              

2. За радове: (природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења,ознака из  класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

дин. са пдв-ом). 
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Напомена: Нема. 

 

4. Критеријум за доделу уговора:

 

5. Број примљених понуда:1

 

6. Број одбијених понуда: нема 

                                                                      

7. Понуђена цена код прихватљивих понуда:                                                                                 

најнижа  дин. без пдв-а  1.781.449,00 без пдв

         

 8.Понуђена цена  одбијених 

 

9. Добављач самостално изводи предметну јавну набавку.

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 1

 

11. Датум потписивања уговора: 2

 

12. Основни подаци о добављачу:

Цара Душана 212,  које заступа Горан Чудић, директор, мат.бр. 17574035; пиб 

103551303; ж.рачун 160-148950

@oblakteh.rs. 

 

13. Период важења уговора: до извршења

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: 

код купца односно дел.бр.20200720/09  код продавца

предвиђен чланом 9.уговора и гласи:

 

„За свако одступање од испоруке опреме, односно отклањања грешака у гарантном року  

Добављач  мора имати писмену сагласност купца“.

 

15. Остале информације: Нема.
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4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

1  

нема одбијених понуда     

                                                                       

7. Понуђена цена код прихватљивих понуда:                                                                                 

1.781.449,00 без пдв-а  (2.137,738,80   дин.са пдв

их  понуда: нема. 

9. Добављач самостално изводи предметну јавну набавку. 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.07.2020. године. 

11. Датум потписивања уговора: 20.07.2020. 

подаци о добављачу: „Облак технологије„ д.о.о. 11080 Београд

Цара Душана 212,  које заступа Горан Чудић, директор, мат.бр. 17574035; пиб 

148950--08; тел. 011 3535 500; ел.пошта: 

а уговора: до извршења - 20.09.2020. 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: По Уговору дел. бр.331/20 

код купца односно дел.бр.20200720/09  код продавца,  основ за измену уговора је 

предвиђен чланом 9.уговора и гласи: 

одступање од испоруке опреме, односно отклањања грешака у гарантном року  

Добављач  мора имати писмену сагласност купца“. 

. Остале информације: Нема. 

     Миљков Стеван

www.uskolavrsac.edu.rs  

7. Понуђена цена код прихватљивих понуда:                                                                                 

дин.са пдв-ом).  

„Облак технологије„ д.о.о. 11080 Београд-Земун, 

Цара Душана 212,  које заступа Горан Чудић, директор, мат.бр. 17574035; пиб 

08; тел. 011 3535 500; ел.пошта: public.operativa 

По Уговору дел. бр.331/20 

основ за измену уговора је 

одступање од испоруке опреме, односно отклањања грешака у гарантном року  

Миљков Стеван 


