РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење
за материјалне ресурсе Београд
Број: 300-404-01-00044/2015-I 1007-16
Датум: 17. 07. 2015. године
Београд, улица 27. марта 28-32

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/12) Министарство финансија, Порескa управа, Сектор за материјалне ресурсе,
Регионално одељења за материјалне ресурсе Београд, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија, Пореска
управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе
Београд, Београд улица 27. марта бр. 28-32, www.poreskauprava.gov.rs
2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: јавна
набавка радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске
управе филијала Ваљево, Вука Караџића 2. Назив и ознака из општег речника набавки:
фасадни радови – 45443000 и радови на уградњи столарије – 45420000. Редни број ЈН
17/2015.
4. Врста предмета: радови.
5. Уговорена вредност: Укупна уговорена цена за радове на санацији фасаде и замени
фасадне столарије на објекту Пореске управе филијала Ваљево, Вука Караџића 2. износи
8.483.509,99 динара без ПДВ-а.
6. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда (елементи
критеријума: укупна цена радова и гарантни период за изведене радове и уграђене
материјале - опрему).
7. Број примљених понуда: 4 (четири) понуде.
8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена износи 10.716.543,66
динара без ПДВ-а и најнижа понуђена цена износи 8.483.509,99 динара без ПДВ-а.
.
9.Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена
цена износи 10.716.543,66 динара без ПДВ-а и најнижа понуђена цена износи
8.483.509,99 динара без ПДВ-а.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.06. 2015. године.
11. Датум закључења уговора: 16. 07. 2015. године.

12.Основни подаци о добављачу: Уговор се додељује групи понуђача коју сачињавају
СЗР “Линија“ Ваљево Заобилазни пут бб и ГП „Компресор“ Ваљево Милована
Глишића 56, с тим да је овлашћени члан групе (носилац посла) - СЗР “Линија“ Ваљево
Заобилазни пут бб.
13.Период важења уговора: уговор важи до примопредаје радова осим у делу
остваривања права гаранције за изведене радове, која траје 60 месеци од дана
потписивања примопредајног записника (без примедби).

ДИРЕКТОР
.......................................
Драгана Марковић

