
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text1: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – Управа за заштиту биља, 
	Text2: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
	Text3: www.uzb.minpolj.gov.rs
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	Text5: Предмет јавне набавке је набавка рачунарске и комуникационе опреме. Назив и ознака из општег речника набавке:  30213300- стони рачунари, 30232110- ласерски штампачи, 30121410- уређаји за усмеравање факс сигнала на телефакс машине, 32552110- безгајтански телефонски апарати.



	Text6: 808.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 970.200,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.


	Text7: Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.  Најнижа понуђена цена представља укупну цену свих врста опреме и не претставља вредност уговора већ само служи за поређење. 


	Text10: До истека рока за поношење понуда (27.11.2013. године у 12:00 сати), понуде је поднело 3 понуђача, а након истека рока стигла је још једна понуда која је неблаговремена и враћена је неотворена понуђача. 
	Text11: 106.222,00 динара без ПДВ-а;
	Text12: 74.915,00 динара без ПДВ-а;
	Text13: 106.222,00 динара без ПДВ-а;
	Text14: 74.915,00 динара без ПДВ-а;
	Text15: Нико од понуђача који су доставили понуду није навео да ће део набавке извршити преко подизвођача.
	Text17: 04.12.2013. године
	Text16: 28.11.2013. године
	Text21: Уговор се закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним набавкама. 
	Text20: Уговор се може изменити у случају измене Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Службени гласник РС", број 114/12 и 59/2013)
	Text18: "KING ICT" доо Београд, Вилине воде бб, Београд.

	Text19: 1 година


