
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, 
Кнеза милоша 69, www.savskivenac.rs 
Врста наручиоца: државни орган – јединица локалне самоуправе 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка електронске 
опреме путем ваучера за ученике завршног разреда основних школа са територије 
општине Савски венац; 32322000 Мултимедијска опрема 
 
Уговорена вредност: 1.998.390,00 динара 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
               Елементи   пондер 

Понуђена вредност добара за појединачни ваучер за ђаке осмог разреда чија је 

основна вредност 4.690,00 динара бруто 30 

Понуђена вредност добара за појединачни ваучер за ђаке добитнике Вукових 

диплома чија је основна вредност 15.000,00 динара бруто 30 

Понуђена вредност добара за појединачни ваучер за ђаке генерације чија је 

основна вредност 15.000,00 динара бруто 30 

Временски период за конзумирање ваучера 10 

 
Број примљених понуда: 2 понуде 
Највиша и најнижа понуђена цена: 

− за 231 ваучер за ђаке осмог разреда чија је основна вредност 4.690,00 динара, 
најповољнија понуда износила је 5.065,00 динара противвредности у роби, а 
највиша понуђена цена, односно најмања противвредност у роби износила је 
5.000,00 динара; 

− за 52 ваучера за ђаке добитнике Вукових диплома чија је основна вредност 
15.000,00 динара, најповољнија понуда износила је 16.200,00 динара 
противвредности у роби, а највиша понуђена цена, односно најмања 
противвредност у роби износила је 15.800,00 динара; 

− за 9 ваучера за ђаке генерације чија је основна вредност 15.000,00 динара, 
најповољнија понуда износила је 16.200,00 динара противвредности у роби, а 
највиша понуђена цена, односно најмања противвредност у роби износила је 
15.800,00 динара. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Једна понуда је оцењена као прихватљива: 

− за 231 ваучер за ђаке осмог разреда чија је основна вредност 4.690,00 
динара, најповољнија понуда износила је 5.000,00 динара противвредности у роби; 
− за 52 ваучера за ђаке добитнике Вукових диплома чија је основна вредност 
15.000,00 динара, најповољнија понуда износила је 15.800,00 динара 
противвредности у роби; 
− за 9 ваучера за ђаке генерације чија је основна вредност 15.000,00 динара, 
најповољнија понуда износила је 15.800,00 динара противвредности у роби. 
 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.06.2013. године 
Датум закључења уговора: 18.06.2013. године 
Основни подаци о добављачу: „ГИГАТРОН“ доо, Београд, Кировљева 17, ПИБ 102778428, 
МБ 17479946 
Период важења уговора: Рок испоруке – 1 дан по уплати аванса, гарантни рок – у складу 
са гарантним деклерацијама робе. 
 


