
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

 

1. Установа Нишки културни центар, Станоја Бунушевца бб , www.nkc.rs 

2. Набавка услуге  - Штампање књига из издавачког плана за 2018. годину ; 

шифра из општег речника набавке  22110000; 

3. Уговорена вредност  до 610.000,00 динара без ПДВ-а 

4. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда ; 

Елементи критеријума за оцену понуда су: 

1. Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада Б5 формата – 10 

пондера 

2. Цена штампања по табаку за тираж од 500 комада Б5 формата – 10 

пондера 

3. Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада Б5 формата (тврди 

повез) – 25 пондера 

4. Цена штампања по табаку за тираж од 500 комада Б5 формата ( тврди 

повез) – 25 пондера 

5. Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада Б5 формата ( 200 стр. 

штампа 1/1 и 50 стр. штампа 4/4) – 10 пондера 

6. Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада А5 формата  – 10 

пондера 

7. Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада А5 формата ( штампа 

4/4) – 10 пондера 

5. Број примљених понуда:  2 (две); 

6. Највиша понуђена цена:  207,10 динара без ПДВ-а (укупна јединична цена) 

7. Најнижа понуђена цена:  85,70 динара  без ПДВ-а (укупна јединична цена) 

8. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 207,10 динара без ПДВ-а 

(укупна јединична цена) 

9. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 85,70  динара без ПДВ-а 

(укупна јединична цена) 

10. Изабрани понуђач наступа самостално; 

11. Датум доношења Одлуке о додели уговора бр. 674 од  02.08.2018. год. 

12. Датум закључења уговора: 13.8.2018.год. 

13. Основни подаци о понуђачу: “Пергамент принт “ д.о.о., ул. Габровачки пут II 

део , број 1 Ниш,  тел: 018/ 539-292; мат.бр. 20384441;  

      ПИБ: 105447176; шифра делатности: 1812                                                                                    

14. Период важења уговора: до краја 2018. године 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

 

 

 

 

 

Број: 747 од  13.8.2018. године 

 

http://www.nkc.rs/

