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К у р ш у м л и ј а  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: услуге. 

Опис предмета набавке: Услуге поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и 

штампача за потребе општине Куршумлија, ЈНМВ-26/2017, назив и ознака предмета набавке из 

општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања персоналних рачунара -50320000, редни број у 

плану јавних набавки: 1.2.8. 

Процењена вредност јавне набавке 500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Уговорена вредност јавне набавке:  

 

Укупно уговорена цена износи: 500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 Уговорена цена услуга поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача 

за потребе општине Куршумлија за период од 12 месци износи 261.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 261.000,00 динара са ПДВ-ом, месечна  цена за услугу одржавања рачунара: 18.000,00 

динара без ПДВ-а, односно 18.000,00 динара са ПДВ-ом, а цена радног сата за услугу поправке 

и одржавања штампача за потребе општине Куршумлија: 450,00 динара без ПДВ-а, односно 

450,00 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:  3. 

Највиша понуђена цена: 480.000,00 динара без ПДВ-а, односно 480.000,00 динара са ПДВ-ом, 

„AGENCIJA ZA VEB DIZAJN DIGI WEB MEDIA“ Куршумлија  

 

Најнижа понуђена цена: 261.000,00 динара без ПДВ-а, односно 261.000,00 динара са ПДВ-ом; СЗР 

„VIZOPE“ Куршумлија 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 425.000,00 динара без ПДВ-а, односно 510.000,00 

динара са ПДВ-ом, П.Д. „Сервис Слога“ Ниш. 

  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 261.000,00 динара без ПДВ-а, односно 261.000,00 

динара са ПДВ-ом; СЗР „VIZOPE“ Куршумлија 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  /. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.3.2017.године 

Датум закључења уговора: 23.3.2017.године 

Основни подаци о добављачу: СЗР „VIZOPE“ Куршумлија, ул. Радета Драинца бб, 18430 Куршумлија, 

ПИБ 107708335, мат.број 62933780, број рачуна 355-3200190431-52, заступник Виолета Радивојевић. 

Период важења уговора:  од дана потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и траје 

до утрошка средстава предвиђених у ставу 2 члана 3 овог уговора, најдуже за период од једне године од 

дана закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора: /. 

Лице за контакт:  javnenabavke@kursumlija.org 

 

Остале информације: / 

mailto:javnenabavke@kursumlija.org

