РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. став 1. Закона о jавним набавкама (''Службени
гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), Друго основно јавно тужилаштво у Београду

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: Друго основно јавно тужилаштво у Београду
Адреса наручиоца: ул. Катанићева бр. 15, Београд
Интернет страница наручиоца: www.drugo.os.jt.rs
Врста наручиоца: Правосудни орган
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: ''КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ“ ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА:
ПАРТИЈА 2. – Тонери разни , БРОЈ ЈН 1/2018
Назив и ознака из општег речника набавке:
30192000 - Канцеларијски материјал,
30197000 - Ситна канцеларијска опрема,
30199000 - Kанцеларијски материјал од хартије и др. артикли,
30125110 - Тонери за ласерске штампачеи телефакс машине,
30125120 - Тонер за фотокопир апарате,
22800000 - Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге,фасцикле,
обрасци и други штампани канцеларијски материјал
30234000 - Медијуми за смештање података

Уговорена вредност: 307.035,00 динара без ПДВ-а (што представља процењену вредност за
Партију 2.);
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1 (једна)

Највише и најниже понуђена цена:
Заједничка понуда „Malex city copy service“ д.о.о. ул. Мије Ковачевића бр. 10, Београд и I&D COM
д.o.o. ул. Вилине воде бб, Београд: 306.800,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Заједничка понуда „Malex city copy service“ д.о.о. ул. Мије Ковачевића бр. 10, Београд и I&D COM
д.o.o. ул. Вилине воде бб, Београд: 306.800,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.05.2018. године
Датум закључења уговора: 01.06.2018. године
Основни подаци о добављачу: ''Malex City Copy Service'' ДОО, Београд, ул. Мије Ковачевића бр.
10, матични број: 07534736, ПИБ: 100206156 и „I & D COM“ ДОО, Београд, ул. Вилине воде бб,
матични број: 17327640, ПИБ: 100040911
Период важења уговора: годину дана
Околности које представљају основ за измену уговора: /
05.06.2018. године

