ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:

Tонери за штампаче и фотокопир апарате
Назив и ознака из општег речника набавке:
30125110 – тонери за ласерске штампаче и телефакс машине

Уговорена вредност:

3.460.000,oo динара без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Приликом оцењивања и рангирања
понуђача меродавна је Укупна цена без ПДВ из Табеле 4. у оквиру Обрасца понуде.
Резервни критеријум
Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену (Укупну цену без ПДВ из Табеле 4.
у оквиру Обрасца понуде) реализација набавке ће бити додељена оном понуђачу који је
понудио дужи рок плаћања.
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.812.175,02 динара без ПДВ

- Најнижа

3.388.688,00 динара без ПДВ

- Највиша

3.388.688,00 динара без ПДВ

- Најнижа

3.388.688,00 динара без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.09.2015. године

Датум закључења уговора:

16.10.2015. године

Основни подаци о добављачу:
„BB ADVERTISING“ д.о.о. – Београд, Балканска 34, ПИБ: 106757588, матични број 20674636

Период важења уговора:

Уговор важи до утрошка обезбеђених финансијских средстава за
предметну јавну набавку, у складу са Законом о буџету, а најдуже до
31.12.2015. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Укупна вредност овог Уговора износи 3.460.000,оо без ПДВ у складу са процењеном вредношћу предметне јавне набавке и обезбеђеним средствима, у складу са
Законом о буџету.
Промена јединичних цена тонера наведених у Понуди Добављача није допуштена током трајања овог Уговора.
Плаћање се врши након коначне испоруке свих тонера за штампаче и фотокопир апарате, према врсти и количинама наведеним у Техничкој спецификацији у конкурсној
документацији за предметну јавну набавку, а на основу рачуна који Добављач доставља Наручиоцу и то у року од 45 дана од дана доставе уредног рачуна. Добављач је у
обавези да у року од 20 дана од дана закључења уговора изврши испоруку свих тонера, према врсти и количинама наведеним у Техничкој спецификацији у конкурсној
документацији за предметну јавну набавку. Уколико током важења уговора се појави објективна потреба Наручиоца за већом количином поједине врсте тонера из Техничке
спецификације Добављач је дужан да изврши испоруку додатне количине те врсте тонера, по јединичним ценама из његове Понуде, с тим што укупна вредност свих
испоручених тонера не може да премаши процењену вредност предметне јавне набавке и обезбеђена финансијска средства за предметну јавну набавку, у складу са Законом
о буџету.

