ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Адреса наручиоца:

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет,
Ђушина број 7, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.rgf.bg.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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 je набавка тонера и кертриџа за потребе Рударско-геолошког
факултета.
Назив и ознака из општег речника набавке: 30125110 – тонер за ласерске штампаче;
30125120-тонер за фотокопир апарате.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

1.020.603,00 динара без ПДВ-а

три

Број примљених понуда:

- Највиша

1.101.721,70 динара

- Најнижа

957.910,00 динара

- Највиша

1.020.603,00 динара

- Најнижа

957.910,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.09.2015.године

Датум закључења уговора:

09.10.2015. године

Основни подаци о добављачу:
AIGO BUSINESS SYSTEM DOO,
- адреса понуђача: Београд, ул.Синђелићева бр.9,
- матични број понуђача: 20362472,
- порески идентификациони број понуђача: 105362637;

Период важења уговора:

Испорука добара ћа се вршити сукцесивно према потребама Наручиоца у
току 2015.године, а наручилац задржава право да део уговорених a не
реализованих добара реализује у 2016.години.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, којим се делимично је поништава поступак јавне набавке мале
вредности добара-тонери и кертриџи, у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора, Наручилац је примио 02.09.2015.
У Другом извештају о стручној оцени понуда од 04.09.2015.године, Комисија је оценила понуде и саставила ранг листу понуђача, на основу које
је донета Одлука да се Уговор додели понуђачу „I&D COM“ d.o.o. из Београда, који је одбио да потпише Уговор јер је рок важења његове понуде
истекао.
Наручилац у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Службеном
белешком број 36/2015 од 28.09.2015.године, закључио Уговор са AIGO BUSINESS SYSTEM DOO, као првим следећим најповољнијим понуђачем.

