
 1/2 

 
Висока хотелијерска школа 
струковних студија  
Београд, Кнеза Вишеслава 70 
Број:    3/02/19-36 Датум:18.03.2019. 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
Назив наручиоца: Висока хотелијерска школа 
Адреса наручиоца: Београд, Кнеза Вишеслава 70 

Интернет страница наручиоца: www.vhs.edu.rs  

Врста наручиоца: Образовна установа 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности по партијама. 

За услуге: штампања са испоруком 

Назив и ознака из општег речника набавке: 79823000 услуге штампања и испоруке 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена. 

 

За ПАРТИЈУ 1 

Уговорена вредност : 807.678,00 динара без ПДВ-а односно 888.445,80 динара са ПДВ-ом 
 

Број примљених понуда: 7 (седам) 

Најнижа понуђена цена :  807.678,00 динара  без ПДВ-а односно 888.445,80 динара са ПДВ-ом 

Највиша понуђена цена :  1.276.400,00 динара   без ПДВ-а односно 1.404.040,00динара  са ПДВ-ом 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема  

Датум доношења одлуке о избору најповољније понуде: 05.03.2019. 

Датум закључења уговора: 18.03.2019. 

Основни подаци о пружаоцу услуге: СЗР „ 3Д+“ Београд, Кијевска 4, ПИБ 100804111 , матични број 54419325 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

 

За ПАРТИЈУ 2 

Уговорена вредност : 358.064,00 динара без ПДВ-а односно 429.676,80  динара са ПДВ-ом 
 

Број примљених понуда: 1 (једна) 

Најнижа понуђена цена :  358.064,00 без ПДВ-а односно 429.676,80  са ПДВ-ом 

Највиша понуђена цена :  358.064,00 без ПДВ-а односно 429.676,80  са ПДВ-ом 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема  

Датум доношења одлуке о избору најповољније понуде: 05.03.2019. 

Датум закључења уговора: 18.03.2019. 

Основни подаци о пружаоцу услуге: СЗГР „RBS PRESS“, Београд, Нићифора Николића 106/2, општина 
Звездара,  ПИБ 100178226, матични број .53133479 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 



 2/2 

 

За ПАРТИЈУ 3 

Уговорена вредност : 302.200,00 динара без ПДВ-а односно 362.640,00 динара са ПДВ-ом 
 

Број примљених понуда: 4 (четири) 

Најнижа понуђена цена :  302.200,00 без ПДВ-а односно 362.640,00 са ПДВ-ом 

Највиша понуђена цена :  680.000,00без ПДВ-а односно 818.400,00са ПДВ-ом 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема  

Датум доношења одлуке о избору најповољније понуде: 05.03.2019. 

Датум закључења уговора: 18.03.2019. 

Основни подаци о пружаоцу услуге: ТОРА КОМЕРЦ д.о.о. Београд, Водоводска 175 в, Мат. Бр. 
06435599, ПИБ 101992105 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 

 


