ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
– Управа за заштиту биља

Адреса наручиоца:

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца:

www.uzb.minpolj.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

ʪ̨̬̍̌

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка рачунарске опреме - хардвер (чија појединачна вредност не
прелази износ од 500.000,00 динара)
Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 30200000-1 Рачунарска опрема и материјал.

Уговорена вредност:

1.206.000,00 динара без пореза;

Критеријум за доделу уговора:
ʽ̡̣̱̔̌ ̨ ̨̛̖̣̔̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̱ ̨̪̬̖̥̖̯̦̠̔ ̨̠̦̠̌̏ ̶̛̦̌̍̌̏ ̨̦̖̯̔̌ ̠̖ ̨̛̪̬̥̖̦̥ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̌
̛̦̠̦̙̖̌ ̨̪̦̱̖̦̖͂ ̶̖̦̖.

/

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

/

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

ʿ̸̨̦̱͂̌ ̛̦̠̖ ̨̦̖̌̏ ̔̌ ̖̓ ̨̖̔ ̡̦̖̌̍̌̏ ̛̛̛̬̹̯̏̚ ̡̨̪̬̖ ̸̨̨̛̪̔̏͂̌̌̚.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.05.2018. године

Датум закључења уговора:

28.11.2018. године

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача коју чине: Друштво са ограниченом одговорношћу за пословно
информатичке услуге „KING IСТ“, Београд, Вилине Воде 55, ПИБ 105015358, матични број
20307625 и Привредно друштво „AIGO BUSINESS SYSTEM“ д.о.о., Кнегиње Зорке 25-27,
Београд, ПИБ 105362637, матични број 20362472 коју заступа Драгомир Јевтић, директор
„KING IСТ“

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може изменити у случају измене Закона о буџету Републике Србије за 2018.
годину, не буду довољна за реализацију уговора.

Остале информације:
Уговор се закључује на основу закљученог Оквирног споразума о набавци уређаја за
штампање Тип 3 (црно-бели штампач ласер А4 са могућношћу дуплекс штампе) за Партију
11, број 404-02-1098/2018-01 од 01.06.2018. године

