ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет

Адреса наручиоца:

ул.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:

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је 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.

1.099.105,65 без ПДВ-а

две

Број примљених понуда:

- Највиша

1.120.946,00 дин без ПДВ-а

- Најнижа

1.099.105,65 дин без ПДВ-а

- Највиша

1.120.946,00 дин без ПДВ-а

- Најнижа

1.099.105,65 дин без Пдв-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.06.2016.

Датум закључења уговора:

08.07.2016.

Основни подаци о добављачу:
„GOLUM“ D.O.O:
- адреса понуђача: Београд, ул.Симе Игуманова, улаз ка Јужном булевару бр.14,
- матични број понуђача: 06180418,
- порески идентификациони број понуђача:100154297.

Период важења уговора:

Испорука добара из чл. 1 овог Уговора ћа се вршити према количини, саставу и карактеристикама који су одређени у понуди из члана 1. овог
уговора и Техничкој спецификацији, на паритету F-co седиште Наручиоца – Ул.Ђушина бр.7 у Београду, сукцесивно према потребама Наручиоца
у току 2016.године. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2016. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу
са Финансијским планом за 2016.годину. Наручилац задржава право да део уговорених a не реализованих добара реализује у 2017.години, a
реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом за 2017.годину.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:

