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На основу члана 55. став 1. тачка 8), 57. став 2., 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

МИНИСТАРСТВО  

 ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  

                                                11000 Београд, Немањина 22-26 

 

                                                               о г л а ш а в а 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у  отвореном поступку јавне набавке 

  – Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко 

централизоване набавке УЗЗПРО-а 

Број јавне набавке ЈН О-13/2017 

 

1. Наручилац: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 

Немањина 22-26, Београд, www.mtt.gov.rs, орган државне управе 

2. Предмет јавне набавке:  добра – тонери за штампаче и фотокопир апарате 

3. Назив и ознака из општег речника набавке: 30125110- тонери за штампаче и 

телефакс машине 

4. Уговорена вредност је 2.681.692,59 динара без ПДВ 

5. Критеријум за доделу уговора:   
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена без ПДВ-а – укупна 

цена без ПДВ из Обрасца понуде.  

Резервни елементи критеријума 

  Уколико два или више понуђача понуде исту укупну цену, уговор ће бити 

додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора због понуђених више једнаких најповољнијих понуда, 

наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

6. Број примљених понуда: 1 
7. Највиша понуђена цена 2.681.692,59 динара без ПДВ 

Најнижа понуђена цена је 2.681.692,59 динара без ПДВ. 

8. Понуђена цена код прихватљивих понуда:    

највиша: 2.681.692,59 динара без ПДВ 

најнижа: 2.681.692,59 динара без ПДВ 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.05.2017. године      

10. Датум закључења уговора: 09.06.2017. године 

11. Основни подаци о добављачу:  

      AIGO BUSINESS SYSTEM d.o.o.  из Београда,  улица Књегиње Зорке бр. 25-27, 

ПИБ: 105362637, матични број 20362472. 

12. Уговор се закључује до извршења испоруке предметних добара у дефинисаном 

року испоруке и то најкасније у року од 6 (шест) месеци од дана закључења Уговора.   

 

http://www.mtt.gov.rs/

