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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Београд, Поп Лукина 7-9
објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору на основу оквирног споразума
Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, на основу Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), Уредбе о Управи за
заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о
условима и начину спровођења поступка јавне набавке Управе за заједничке послове
републичких органа и утврђивању Списка предмета јавне набавке („Службени гласник РС“
бр. 110/2013 и 13/2014), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за
заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке (“Службени
гласник РС”, бр. 12/2015) и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, спровела je
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда јавне набавке број
ЦЈН 14/2016, чији је предмет набавка рачунарског материјала – тонера, у складу са чланом
35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) и позвала само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да своје
понуде учине прихватљивим и није објавила позив за подношење понуда, ради закључења
оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију појединачно, на период од две
године;
Предмет јавне набавке обликован је у 2 партије и то:
Партија 1 – Оригинални тонери за Minolta уређаје и Партија 2 – Оригинални тонери за остале
уређаје (Toshiba, Oliveti, Tallygenikom, Nashuatec, Dell);
На основу закљученог Оквирног споразума број: 404-02-2460/2016-01 од 15.11.2016.
године, Наручилац Министарство финансија - Управа за трезор, закључује са Добављачем:
Друштво за производњу, промет и услуге „BIROTEHNIKA EXPORT-IMPORT“ д.о.о,
Јагодина, ул. Новосадска бр. 1, ПИБ: 100935873, матични број: 06350232, Уговор о набавци
оригиналних тонера за Minolta уређаје, за партију 1;
На основу закљученог Оквирног споразума број: 404-02-2461/2016-01 од 16.11.2016.
године, Наручилац Министарство финансија - Управа за трезор, закључује са Добављачем:
Предузеће за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг
„ИНФОРМАТИКА“ а.д. Београд, Јеврејска бр. 32, ПИБ: 100001716, матични број: 07024592,
Уговор о набавци оригиналних тонера за остале уређаје (Toshiba, Oliveti, Tallygenikom,
Nashuatec, Dell), за партију 2;

Врста наручиоца: орган државне управе;
Предмет набавке: набавка рачунарског материјала - тонера;
Назив и ознака из општег речника набавке: тонер за ласерске штампаче и телефакс
машине - 30125110-5;
Уговорена вредност за партију 1 износи: 107.250,00 динара;
Уговорена вредност за партију 2 износи: 209.120,00 динара;
Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда: по једна понуда за обе партије;
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач не
извршава уговор са подизвођачем;
Датум закључења уговора: за партију 1, код Наручиоца 23.11.2016. године и код
Добављача 24.11.2016. године, за партију 2, код Наручиоца 23.11.2016. године и код
Добављача 28.11.2016. године;
Основни подаци о добављачу за партију број 1: Друштво за производњу, промет и
услуге „BIROTEHNIKA EXPORT-IMPORT“ д.о.о, Јагодина, ул. Новосадска бр. 1, ПИБ:
100935873, матични број: 06350232;
Основни подаци о добављачу за партију број 2: Предузеће за производњу рачунарске
опреме и информатички инжењеринг „ИНФОРМАТИКА“ а.д. Београд, Јеврејска бр. 32,
ПИБ: 100001716, матични број: 07024592;
Период важења уговора: 1 (једна) година.

