На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15)
Наручилац

Национални савет мађарске националне мањине
Суботица, Аге Мамужића 11/2.
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
– ПАКЕТИ СА ШКОЛСКИМ ПРИБОРОМ ЗА ПРВАКЕ
ЈН/01/2015

Назив, aдреса и интернет страница Наручиоца: Национални савет мађарске националне мањине
Адреса: Суботица, Аге Мамужића 11/2.
Врста Наручиоца: Национални савет
Врста предмета: добра
За добра и услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке):
Предмет јавне набавке ја набавка добара - пакети са школским прибором за прваке, назив и ознака
из Општег речника набавки: Разна канцеларијска опрема и потрепштине 30190000.
За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака
из класификације делатности, одн. назив и ознака из општег речника набавке: /
Уговорена вредност: 4.269.235,50 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора je: најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: Примљене су укупно четири понуде.
Највиша и најнижа понуђена цена:
- најнижа понуђена цена: 3.565.980,00 динара без ПДВ,
- највиша понуђена цена: 4.599.106,50 динара без ПДВ.
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
- најнижа понуђена цена: 4.269.235,50 динара без ПДВ,
- највиша понуђена цена: 4.599.106,50 динара без ПДВ.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Добављач је понуду дао
самостално.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.08.2015. године
Датум закључења уговора: 28.08 .2015. године
Основни подаци о добављачу:
Пословно име:
Седиште:
Матични број:
ПИБ:

БИРОГРАФИКА ДИСТРИБУЦИЈА ДОО СУБОТИЦА
Суботица
20920424
108038223

Законски заступник:

Бојан Николетић

Период важења уговора: Уговори се закључују на одређено време. Испорука се врши по потреби и
на захтев Наручиоца у року од 10 (десет) календарских дана од дана закључења овог уговора, али
најкасније до истека дана 01.09.2015. године.
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

