
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     На основу члана 55. став 1. тачка 8) и 116. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД  

Београд, Немањина 9 

Објављује 

 

                                                               ОБАВЕШТЕЊЕ 

  о закљученом уговору из Оквирног споразума 

 o Набавци рачунарског материјала - оригинал тонера за Hewlett-Packard уређаје 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

         Назив наручиоца: Врховни касациони суд 

         Адреса наручиоца: Немањина 9, 11000 Београд 

         Интернет страница наручиоца: www.vk.sud.rs 

2. Врста наручиоца: Правосуђе 

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак централизоване јавне набавке, ЦЈН   

    број 10/2019 

4. Врста предмета: Добра 

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет   

    централизоване јавне набавке је набавка рачунарског материјала - тонерa (осим за тонере   

    набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2018. години), Партија 3- Oригинал тонери за    

    Hewlett-Packard уређаје 

    Назив и ознака из општег речника набавке: Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине    

    30125110-5  

    Предметна јавна набавка обликована је у 12 партија. 

6.Уговорена вредност: 502.840,00 динара без ПДВ-a, односно 603.408,00 са ПДВ-ом 

7. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

8. Број примљених понуда: у предметном поступку Телу за централизоване јавне набавке   

     пристиглo је једанаест понуда 

9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: у предметном поступку    

     Тело за централизоване јавне набавке донело је Одлуку о закључењу оквирног споразума   

     10.05.2019. године, на основу које је закључен Оквирни споразум о набавци рачунарског   

     материјала - тонерa (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2018.   

     години), број 404-02-1089/2019-01 од 31.05.2019. године, за Партију 3 - Oригинал      

     тонери за Hewlett-Packard уређаје 

10. Датум закључења уговора: Уговор за јавну набавку закључен је 18.06.2019. године  

11. Основни подаци о добављачу: Привредно друштво „AIGO BUSINESS SYSTEM“ д.о.о.,   

      Београд, улица Кнегиње Зорке 25-27, ПИБ 105362637, матични број 20362472 

12. Период важења уговора: Уговор важи до финансијске реализације, а најкасније до   

       31.12.2019. године 

   

                    
Република Србија 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

           Су I-1 бр. 87/2019-1 

           11.10.2019. године 

Б е о г р а д 

http://www.vk.sud.rs/

