
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5: Предмет набавке: добра - набавка рачунарске опреме и штампача, по спроведеној централизованој јавној набавци број 13/2017Ознака из ОРН: 30200000 - Рачунарска опрема и материјал.
	Text6: За партију 16 - Уређаји за штампање Тип 8 (мрежна црно-бела мултифункционална машина ласер А4): 97.999,00 динара без ПДВ-а;За партију 20 - Преносни лаптоп уређаји Тип 1: 329.836,80 динара без ПДВ-а.
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	Text18: За партију 16:Група понуђача коју чине: Привредно друштво "AIGO BUSINESS SYSTEM" д.о.о., Београд, Кнегиње Зорке 25-27, ПИБ: 105362637, матични број: 20362472 и Предузеће за трговину, производњу и услуге "BTR CO", Београд, гандијева 19/50, ПИБ: 100832784, матични број: 06424066;За партију 20:Група понуђача коју чине: Привредно друштво "AIGO BUSINESS SYSTEM" д.о.о., Београд, Кнегиње Зорке 25-27, ПИБ: 105362637, матични број: 20362472 и Друштво за трговину и услуге "SYSTEM ONE", Београд, Омладинских бригада 102, ПИБ: 104750753, матични број: 20231165.
	Text19: До утрошка средстава или максимално 12 месеци.


