OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста предмета:

Опис услуге, назив и ознака из
општег речника набавке

Уговорена вредност:
Критеријум за доделу уговора:
Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Универзитет у Београду, Правни факултет
Београд, Булевар краља Александра 67
www.ius.bg.ac.rs
Установа у области високог образовања
Добра
Предмет јавне набавке број 13/2018 – набавка
библиотечко-инфорамционе грађе – домаћих и страних
књига за библиотеку Факултета:
Партија 1 – књиге/монографске публикације – домаћи
издавачи: 500.000,00 динара, без ПДВ-а;
Партија 2 – књиге/монографске публикације – страни
издавачи: 2.500.000,00 динара, без ПДВ-а.
Партија 3 – часописи/серијске публикације – домаћи
издавачи: 400.000,00 динара, без ПДВ-а;
Партија 4 – часописи/серијске публикације – страни издавачи:
2.800.000,00 динара, без ПДВ-а
6.270.000,00 динара
Најнижа понуђена цена
3 (три)
Партија 1. - 500.000,00 динара (Издавачке цене умањене за
10% + 10%ПДВ-а, испорука 5 дана од дана поруџбине)
Партија 2. - 2.500.000,00 (Попуст од 15% на продајну цену
издавача по средњем курсу НБС на датум пријема
наруџбенице, рок испоруке 25 дана од сваке сукцесивне
наруџбине);
Партија 3.- 2.633.900,00 динара
2.799.503,00 динара
Партија 4.- 232.985,00 динара
Партија 1. - 500.000,00 динара (Издавачке цене умањене за
10% + 10%ПДВ-а, испорука 5 дана од дана поруџбине)

Понуђена цена код прихватљивих
понуда:

Партија 2. - 2.500.000,00 (Попуст од 15% на продајну цену
издавача по средњем курсу НБС на датум пријема
наруџбенице, рок испоруке 25 дана од сваке сукцесивне
наруџбине);
Партија 3.- 2.633.900,00 динара
2.799.503,00 динара

Датум доношења одлуке о
закључењу оквирног споразума:

Партија 4.- 232.985,00 динара
29. мај 2018. године

Датум закључења оквирног
споразума:

Основни подаци о добављачима:

12. јун 2018. године
''Tref treid'' д.о.о., Високог Стевана бр. 4, матични број
07803753, ПИБ 100042388, кога заступа Милан Павловић
"Data status''д.о.о., Милутина Миланковића 1/45, матични
број 17086243, ПИБ 101012095, кога заступа Предраг
Ђурковић

"Nеоlibris" d.o.o. , Кикиндска 14/22, Панчево, матични
Период важења оквирног
споразума:

број 20660783, ПИБ 10669296, кога заступа Небојша
Крстић
једна година, односно до исцрпљења средстава

