ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ДОДЕЛИ НАРУЏБЕНИЦЕ)
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ ДОБАРА –
дрвених лајсни за зидне карте, за потребе Републичког геодетског завода, Сектора
геодетских послова (ЈН 2/2019)

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Републички геодетски завод, Булевар
војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2. Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра – дрвене лајсне за зидне карте, за потребе Републичког
геодетског завода – Сектора за геодетских послова.
Назив и ознака из општег речника набавке: канцеларијски материјал - 30192000.
3. 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: /.
4. Уговорена вредност: 159.400,00 РСД, без ПДВ-а.
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
6. Број примљених понуда: 2.
7. Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена, без пдв-а

Најнижа понуђена цена, без пдв-а

159.400,00 рсд

146.880,00 рсд

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена, без пдв-а

Најнижа понуђена цена, без пдв-а

159.400,00 рсд

146.880,00 рсд

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.
10. Датум доношења одлуке о додели наруџбенице:
Одлука о додели наруџбенице донета је 2.8.2019. године. Обзиром да изабрани понуђач
МАФИБО ДОО, 11070 Београд, Гандијева 101/20, није био доступан и способан за
реализацију наруџбенице у уговореном року, сходно чл. 113. став 3. Закона о јавним
набавкама, наруџбеница је издата другом најповољнијем понуђачу Борографу ад, 11000
Београд, Шуматовачка 84, након његове писане сагласности за продужетак рока важења
понуде.
11. Датум издавања наруџбенице: 24.9.2019. године.

12. Основни подаци о добављачу:
Назив и адреса
добављача

Матични број

ПИБ

Законски заступник

БОРОГРАФ А.Д.

17243934

100291929

Боривоје Бегулић

11000 Београд
Шуматовачка 84
13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од дана закључења уговора до
утрошка новчаних средстава.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: /.

