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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ   110/18 (1.1.12) 
БРОЈ: Г01.01-5664/12 
ДАТУМ: 21.09.2018.    
ЛАЗАРЕВАЦ 

  

 

На основу члана  55 став 1 тачка 8, члана  57 став 1 члан  116 Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“  

124/12,14/15; 68/15 )  ЈПКП „Лазаревац“  објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

1.Назив, адреса и интернет  страница наручиоца: 

ЈПКП „Лазаревац“ Николе Вујачића 28 11550 Лазаревац МБ 07013922, ПИБ 102129944 Шифра делатности 
3600  интернет страница: www.jpkp.rs  
2.Врста наручиоца: 
Наручилац  у смислу  члана  2 став 1  тачка 2 подтачка 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС ” бр. 

124/12; 14/15 и 68/15). 

3.Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 
 Набавка  добара  -  куповина штампаних образаца, флајера и налепница ЈН 110/18  (1.1.12)  у  поступку јавне 

набавке мале вредности ради закључења уговора о јавној набавци (назив и ознака из општег речника 

набавке – 22900000 разни штампани материјал). Набавка није обликована по партијама. 

4.Уговорена вредност:  Вредност овог уговора износи до висине процењене вредности, односно 650.000,00  
динара (без ПДВ-а). 
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

6.Број примљених понуда:  2 
7.Највиша и најнижа понуђена цена: 
Највиша понуђена цена: 368.109,00 динара (без ПДВ-а) + 73.621,80 динара(ПДВ) =  441.730,80   динара  (са 
ПДВ-ом). 
Најнижа понуђена цена: 480.192,50 динара (без ПДВ-а) +  96.038,50  динара(ПДВ) = 576.231,00  динара  (са 
ПДВ-ом). 
8. Највиша и најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда: 
Највиша понуђена цена: 368.109,00 динара (без ПДВ-а) + 73.621,80 динара(ПДВ) =  441.730,80   динара  (са 
ПДВ-ом). 
Најнижа понуђена цена: 480.192,50 динара (без ПДВ-а) +  96.038,50  динара(ПДВ) = 576.231,00  динара  (са 
ПДВ-ом). 
9.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
 Како је ГИП ЕЛВОД ПРИНТ, Ђуре Јакшића 22, Лазаревац  ПИБ: 101130993 МБ: 17084020  коме је додељен 
уговор, поднета самостално, нема дела уговора који ће се извршити преко подизвођача. 
10. Датум доношења одлуке о додели уговора:  26.09.2018. године 
11. Датум   закључења уговора: 20.09.2018 . године 
12. Основни подаци о понуђачу:  
         ГИП ЕЛВОД ПРИНТ, Ђуре Јакшића 22, Лазаревац  ПИБ: 101130993 МБ: 17084020   
13. Период важења уговора: период од 12 месеци. 

14. Околности које представљају  основ за измену уговора:  Нема околности које оправдавају основ за 

измену уговора. 
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