ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mpn.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Добра

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:

Предмет јавне набавке број ПП/Д/01/16 су добра - уџбеници и друге уџбеничке јединице за
ученике основног образовања и васпитања.
Назив и ознака из ОРН: 22112000 - уџбеници.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

1.314.654,55 рсд

1

Број примљених понуда:

- Највиша

-

- Најнижа

-

- Највиша

-

- Најнижа

-

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.09.2016. године

Датум закључења уговора:

20.09.2016. године

Основни подаци о добављачу:
Партија 8: КРУГ д.o.o. Устаничка 244 г/05
матични број: 07765061
ПИБ: 100007472

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Јавна набавка је обликована у 15 партија, обавештење о закљученом уговору се односи на
партију 8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mpn.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Добра

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:

Предмет јавне набавке број ПП/Д/01/16 су добра - уџбеници и друге уџбеничке јединице за
ученике основног образовања и васпитања.
Назив и ознака из ОРН: 22112000 - уџбеници.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

754.235,00

1

Број примљених понуда:

- Највиша

-

- Најнижа

-

- Највиша

-

- Најнижа

-

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.09.2016. године

Датум закључења уговора:

22.09.2016. године

Основни подаци о добављачу:
Партија 13: Албас доо, Прешево
матични број: 20759585
ПИБ: 107229738

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Јавна набавка је обликована у 15 партија, обавештење о закљученом уговору се односи на
партију 13.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mpn.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Добра

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:

Предмет јавне набавке број ПП/Д/01/16 су добра - уџбеници и друге уџбеничке јединице за
ученике основног образовања и васпитања.
Назив и ознака из ОРН: 22112000 - уџбеници.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

8.848.720,22

1

Број примљених понуда:

- Највиша

-

- Најнижа

-

- Највиша

-

- Најнижа

-

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.09.2016. године

Датум закључења уговора:

26.09.2016. године

Основни подаци о добављачу:
Партија 1: Акроноло доо, Париска 1, Београд
матични број: 17327283
ПИБ: 100049793

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Јавна набавка је обликована у 15 партија, обавештење о закљученом уговору се односи на
партију 1.

