
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ,, 
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Редни број јавне набавке:  13/2014  
 
 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 
124/2012) доносим : 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
За јавну набавку добара р.бр. 13/2014 

 “Тонери и траке“, 
                                
1. Предмет јавне набавке добара су:  “Тонери и траке“ 
 
2. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 
                 30237000 - Делови, прибор и материјал за рачунаре 
 
3. Врста поступка јавне набавке: отворен поступак 
 
Позив за подношење понуда за ЈН добара бр 13 /2014 објављен је дана 20.03.2014. год. и 
истовремено Конкурсна документација објављена је на Порталу УЈН и сајту Дома здравља 
„Вождовац“ 
 
4. Укупна вредност изабране понуде за јавну набавку добара р.бр. 13/2014 “Тонери и 
траке“, је 3.496.314,20 дин без ПДВ-а 
 
5. Критеријум за избор најповољније понуде је : најнижа понуђена цена 
 
   У случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом предност има понуда са 
понуђеним дужим роком плаћања. 
 
 
6. До истека рока за подношење понуда, до 22. априла 2014.год. до 09,00 часова, за јавну 
набавку број 13/2014 на адресу наручиоца благовремено је приспело две понуде:  
- „SMARTCAP“ д.о.о.Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића 70 , локал 5, зав.бр. 3847 од 
22.04.2014. год. 
- „AIGO BS“ d.o.o. Београд, Синђелићева 9, зав.бр. 3848 од 22.04.2014. год.. 
 
         Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена: 
- „SMARTCAP“ д.о.о.Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића 70 , локал 5, зав.бр. 3847 од 
22.04.2014. год. се одбија као неприхватљива: 
Понуђена цена:  3.581.700,00  дин. без ПДВ-а;  4.298.040,00 дин са ПДВ-ом 
 
7.  Највиша и најнижа понуђена цена: 
- Највиша цена је цена понуђача : 
  - „SMARTCAP“ д.о.о.Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића 70:  3.581.700,00  динара 
без ПДВ-а 
 
- Најнижа цена је цена понуђача: 
„AIGO BS“ d.o.o. Београд, Синђелићева 9: 3.496.314,20 динара без ПДВ-а. 
 
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је : 
„AIGO BS“ d.o.o. Београд, Синђелићева 9: 
- 3.496.314,20 дин. без ПДВ-а;  4.195.577,04 дин са ПДВ-ом 



 
 
9. Одлука о додели уговора за јавну набавку добара број . 13/2014 
 “Тонери и траке“, донета је дана 23.04.2014. године 
  
10. Уговор за јавну набавку добара број . 13/2014 “Тонери и траке“, закључен je дана 
08.05.2014.год 
 
11. Уговор за јавну набавку добара број . 13/2014 “Тонери и траке“, закључен је са 
понуђачем:   
„AIGO BS“ d.o.o. Београд, са седиштем у Београду ул. Синђелићева  бр. 9,: 
порески идентификациони број 105362637, матични број  20362472 
 
12. Закључен уговор за јавну набавку добара “Тонери и траке, број 13/2014, је са роком 
важности од 12 месеци. 
 
13. Основ за измену Уговора за јавну набавку добара 13/2014 “Тонери и траке“: нема. 
 
 
 
 
Београд 
09.05.2014. године 
 
 
 
 

       


