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Куршумлија
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
Врста предмета набавке: добра.
Опис предмета набавке: Набавка канцеларијског материјала по партијама, ЈНМВ-27/2016, назив и
ознака предмета набавке из општег речника набавке: 30192000 Канцеларијски материјал, 30125110 Тонер
за ласерске штампаче и телефакс машине, 30125120 Тонер за фотокопир апарате:
-

Партија 1. Канцеларијски материјал за потребе општинске управе општине Куршумлија

Процењена вредност јавне набавке: укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке
износи 930.000,00 динара без ПДВ-а, што за партију 1) износи:
- Партија 1) Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине
Куршумлија
630.000,00
Уговорена вредност јавне набавке: Уговорена цена за партију 1) износи 384.852,00 динара без ПДВ-а,
односно 461.822,40 динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда
вршио се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: 9 (девет) благовремених понуда (6 за партију 1 и 7 за партију 2).
Највиша понуђена цена: 654.873,91 динара без ПДВ-а „УНИВЕРЗАЛ“ ДОО Нови Сад
Најнижа понуђена цена: 384.852,00 динара без ПДВ-а, „УНИВЕРЗА“ ДОО Куршумлија
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 533.331,40 динара без ПДВ-а, „BIGZ OFFICE
GROUP“ ДОО Београд
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 384.852,00 динара без ПДВ-а, „УНИВЕРЗА“ ДОО
Куршумлија
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.3.2016.године
Датум закључења уговора: 11.4.2016.године
Основни подаци о добављачу: „УНИВЕРЗА“ ДОО Куршумлија, ул. Зоре Топаловић број 16, 18430
Куршумлија, ПИБ 101352181, мат.број 07371624, број рачуна 325-9500700015373-54.
Период важења уговора: годину дана, или до утрошка укупно уговорене вредности.
Околности које представљају основ за измену уговора: /.
Лице за контакт: javnenabavke@kursumlija.org
Остале информације: Уговорне стране су сагласне да Наручилац може након закључења уговора о јавној
набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора за ову
партију.

