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врста наручиоца:  8411- делатност државних органа  

 

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 68/2015)  

ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА 

18000 Ниш, Париске комуне бб 

 објављује: 

      О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о закљученим  уговорима 

 

          У поступку јавне набавке мале вредности. бр. 04/3-1-2018 предмет набавке: Канцеларијски 

материјал  – ( ОРН: 30192000 – Канцеларијски материјал), за  Партију 1: Канцеларијски материјал 

додељен  је  уговор понуђачу: 

 «Делтаграф» доо  Смедерево, ул. Балкански пут 29,  Пиб 101926700 мат. бр. 06071953 

         Критеријум за додeлу уговора: економски најповољнија понуда 

         Решење о додели уговора донето је 09.02.2018. године 

         Број уговора: 031-2/136-2018/01 

         Датум закључења уговора:  20.02. 2018. године 

         Вредност уговора је   275.915,00 динара без пдв-а, односно 331.098,00  динара са пдв-ом.. 

         Уговор важи до краја 2018. године. 

         Укупан број примљених понуда: 5 (пет ) 

Највиша понуђена цена 304.932,00  дин.без пдв-, 365.918,40   дин.са  пдв-ом 

Најнижа понуђаена цена 275.915,00 дин. без пдв-а , 331.098,00  дин.са пдв-ом 

Највиша понуђена цена прихватљивих понуда 304.932,00 дин. без пдв-а, 365.918,40дин. са пдв-ом  

Најнижа понуђаена цена прихватљивих понуда 275.915,00 диn. Без пдв-а  331.098,00  дин. са пдв-ом  

Околности које представљају основ за измену уговора: квартално у складу са растом  цена на мало према 

званично објављеним подацима Републичког завода за статистику, а  на основу  аргументованих 

писмених доказа о потреби промене  цена. 

 

          У поступку јавне набавке мале вредности. бр. 04/3-1-2018 предмет набавке: Канцеларијски 

материјал  – ( ОРН: 30192000 – Канцеларијски материјал), за  Партију 2: Потроишни материјал за 

рачунаре -тонери додељен  је  уговор понуђачу: 

 «Бироуниверзал» Дољевац , ул. Булевар Немањића 15/ IV,  Пиб 100869516 мат. бр. 54903995 

         Критеријум за додeлу уговора: економски најповољнија понуда 

         Решење о додели уговора донето је 09.02.2018. године 

         Датум закључења уговора:  20.02. 2018.. године 

         Број уговора: 031-2/137-2018/01 

         Вредност уговора је   105.600,00  динара без пдв-а, односно 126.720,00  динара са пдв-ом.. 

         Уговор важи до краја 2018. године. 

         Укупан број примљених понуда:1  (једна) 

Највиша понуђена цена 105.600,00  дин.без пдв-, 126.720,00     дин.са  пдв-ом 

Најнижа понуђаена цена 105.600,00  дин. без пдв-а , 126.720,00  дин.са пдв-ом 

Највиша понуђена цена прихватљивих понуда 105.600,00  дин. без пдв-а, 126.720,00  дин. са пдв-ом  

Најнижа понуђаена цена прихватљивих понуда 105.600,00  диn. Без пдв-а  126.720,00  ,00дин. са пдв-ом  

Околности које представљају основ за измену уговора: квартално у складу са растом  цена на мало према 

званично објављеним подацима Републичког завода за статистику, а  на основу  аргументованих 

писмених доказа о потреби промене  цена. 

 

Датум   23.02.2018. године 

 

                   Управа Градске општине         

                                Медијана 

http://www.medijana.rs/

