
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                      ЈН 02/2018

Партија  бр.  4.  ,,Нови  наслови  домаћих  и  страних  аутора за  Одељење  у
Костолцу'', ЈН бр. 2/2018.

Назив наручиоца
Народна библиотека „Илија М. 
Петровић” Пожаревац

Адреса наручиоца Дринска  бр. 2, 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца http://www.bibliotekapo.org
Врста наручиоца Култура

Опис предмета набавке, назив и 
ознака из општег речника набавке 

Добра - Књиге
Партија бр. 4. ,,Нови наслови 
домаћих и страних аутора за 
Одељење у Костолцу'', ЈН бр. 
2/2018. ОРН 22113000 – Књиге за 
библиотеке

Уговорена вредност

Укупно без ПДВ-а              45.361,78  
динара  
ПДВ                             4.536,18
динара
Укупно са ПДВ-ом              49.897,95 
динара

Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда Две понуде

Понуђена цена:
45.361,78    динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих 
понуда: 

47.269,80  динара  без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели 
уговора

30.11.2018. године

Датум закључења уговора 7.12.2018. године

Основни  подаци о добављачу

Макарт Д.О.О, www.  makart  .rs  
Милутина Миланковића бр. 158

11070 Београд 
                Tel: 011/32-30-206

еmail: makart@makart.rs

Период важења уговора 30 дана, (6.1.2019. године).

Околности које представљају основ 
за измену уговора

Није предвиђена могућност измене 
уговора

Остале информације Комисија за јавне набавке

mailto:makart@makart.rs
http://www.makart.rs/
http://www.bibliotekapo.org/
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