
        

Република Србија
ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ
IV Су  22-1/19-2
ЈНМВ 01/2019
29.05.2019. године
К р у ш е в а ц

 На основу члана 116. и чл. 55. ст. 1. тач. 8. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник  РС“  бр.  124/12  и  14/15),  у  поступку  јавне  набаке  мале  вредности  –  ЈНМВ 
01/2019, Виши суд у Крушевцу објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору 

за партију II - тонери за ласерске штампаче  и тонери за фотопир апарат

1. Наручилац: Виши суд  у Крушевцу,  Tрг  косовских јунака 3,  37000  Крушевац, 
www.ks.vi.sud.rs

2. Врста наручиоца: Државни орган 
3. Предмет јавне набавке ЈНМВ 01/2019 су добра – канцеларијске машине, опрема 

и залихе, осим рачунара, штампача и намештаја ( 30100000-0) и то:
I  партија -  канцеларијски материјал (30192000-1) и ситна канцеларијска опрема 
(30197000-6), 
II партија - тонери за ласерске штампаче (30125110-5) и тонери за фотопир апа-
рат (30125120-8)
III  партија -  канцеларијски материјал од хартије и други артикли 30199000-00 
(штампање и израда омота списа)

4. Уговорена вредност  за партију  II  - тонери за ласерске штампаче  и тонери за 
фотопир апарат износи 165.850,00  динара без ПДВ-а, односно 199.020,00 динара 
са ПДВ;

5. Критеријум  којим  се  наручилац  руководио  приликом  доделе  уговора  је 
критеријум најнижа понуђена цена.

6. За  партију   II  -  тонери за  ласерске  штампаче   и  тонери за  фотопир  апарат 
примљене су укупно 3 понуде.

7. Највиша понуђена цена за партију  за партију  II  износи:  180.513,00 динара без 
ПДВ односно 216.615,60 динара са ПДВ;
Најнижа понуђена цена за партију за партију  II  износи:  165.850,00  динара без 
ПДВ-а, односно 199.020,00 динара са ПДВ.

8. Од три примљене понуда, две су оцењене као прихватљиве.
9. Највиша понуђена цена за партију за партију II од прихватљивих понуда износи 

180.513,00 динара без ПДВ односно 216.615,60 динара са ПДВ;
Најнижа понуђена цена за партију за партију II од прихватљивих понуда износи 
165.850,00  динара без ПДВ-а, односно 199.020,00 динара са ПДВ.

http://www.ks.vi.sud.rs/


10. Виши суд у Крушевцу 08.05.2019. године, донео је одлуку о додели уговора број 
IV Су  22-1/19.  

11. Уговор за партију II- тонери за ласерске штампаче  и тонери за фотопир апарат 
закључен је дана 24.05.2019.године.

12. Уговор је закључен са понуђачем:

 “I&D COM” d.o.o. Београд, 
Вилине Воде бб, 11158 Београд

13. Уговор се закључује на период важења од годину дана од потписивања уговора.


