На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12,14/2015,68/2015), Oпштинa Мали Зворник, дана 23.06.2016. године, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ IIТонери за штампаче
1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник , Краља Петра
I 38,Мали Зворник , www. .malizvornik.rs
2. Врста наручиоца: локална самоуправа
3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности
4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне
набавке је Kанцеларијски материјал обликован у две партије и то:
Партија I – Канцеларијски материјал
Партија II – Тонери за штампаче
Назив и ознака из општег речника набавки су:
- 30192000 – Канцеларијски материјал
- 30125110 – Тонер за ласерске штампаче
Процењена вредност јавне набавке: 406.063,73 динара без ПДВ-а
Процењена вредност јавне набавке за партију II : 100.000,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност за партију II : 46.480,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена
Број примљених понуда :
Укупно је примљено 4 (четири ) понуде.

1. Предузеће за спољну и унутрашњу трговину „AMPHORA“ Д.О.О. Булевар Војводе
Мишића 10,11000 Београд
2. Предузеће за трговину и услуге„ VHP SISTEM“ д.о.о. Др.Драгослава Поповића 11а,11000
Београд
3. Привредно друштво„TECO-HEM“д.о.о. Јужни Булевар 120-122,11118 Београд
4. Самостална трговинско угоститељска радња“FISHER“ Бучевска бб,15318 Мали Зворник
Понуђена цена: - највиша 63.758,33 динара без ПДВ-а
- најнижа 46.480,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- највиша 63.758,33 динара без ПДВ-а
- најнижа 46.480,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко под извођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.06.2016. године
Датум закључења уговора: 13.06.2016. године
Основни подаци о испоручиоцу добара: Предузеће за трговину и услуге„ VHP SISTEM“
д.о.о. Др.Драгослава Поповића 11а,11000 Београд
ПИБ:103179878
Матични број:17520555
Коју заступа Миливоје Бећковић
Период важења уговора: Уговор се закључује на период до утрошка средстава тј.до
износа процењене вредности
Околности које представљају основ за измену уговора: /

