Назив и адреса наручиоца: Општина Ковин, Општинска управа Ковин, ЈНА 5, Ковин
Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница наручиоца: www.kovin.org.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности за партију 2 – штампачи
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: 404-84/2019-IV.
Опис предмета набавке: добра - „Набавка рачунарске опреме и штампача“. Ознака у речнику
набавке: 30200000 -рачунарска опрема и материјал.
Процењена вредност јавне набавке за Партију 2 – штампачи износи: 250.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом.
Уговорена вредност јавне набавке за Партију 2 – штампачи износи: 193.000,00 динара без ПДВа, односно 231.600,00 динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је
једна понуда за Партију 2 – штампачи.
Највиша понуђена цена за Партију 2 – штампачи: 229.740,00 динара без ПДВ-а.
Најнижа понуђена цена за Партију 2 – штампачи: 156.000,00 динара без ПДВ-а.
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за Партију 2 – штампачи: 229.740,00 динара
без ПДВ-а.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за Партију 2 – штампачи: 193.000,00 динара
без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.08.2019. године.
Датум закључења уговора: 10.09.2019. године.
Основни подаци о добављачу за Партију 2 – штампачи: Уговор је додељен „ДИГИТРОН ИСТ“
ДОО, ул. Цара Лазара бр. 3, из Београда, матични број: 06297145, ПИБ: 100255582, текући
рачун: 155-21075-29, кога заступа директор Драган Милић.
Период важења уговора: септембар 2019. године.
Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може након закључења
уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита
прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. У наведеном случају наручилац ће
донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним
набавкама и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки,
као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

