РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Београд
Број: 300-404-01-00088/2015-I1007
Датум. 07.09.2015. године
Београд, 27. марта 28-32
Сагласно одредбама члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ БР.124/12,
Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за
материјалне ресурсе Београд објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за
материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, Београд, 27. марта 28-32,
www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке je
набавка услуга: услуге одржавања и сервисирања телекомуникационих уређаја: телефонских централа,
факс-апарата, телефонских апарата, са обезбеђивањем резервних делова и материјала сервисирање за
потребе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд. Назив и ознака из општег речника –
50330000 – услуге одржавања телекомуникационих уређаја.
Уговорена вредност: Уговорена вредност је 687.500,00 без ПДВ-а, 825.000,00 са ПДВ-ом. Од тога се на
2015. годину односи 250.000,00 динара без ПДВ-а, односно, 300.000,00 динара са ПДВ-ом. Пројектована
процењена вредност за 2016. односно до утрошка планираних средстава износи 437.500,00 динара без ПДВа, 525.000,00 динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“
Број примљених понуда: једна.
Највиша и најнижа понуђена цена, без ПДВ-а: 45.700,00 динара без ПДВ-а.
Највиша и најнижа понуђена цена, без ПДВ-а код прихватљивих понуда: 45.700,00 динара без ПДВ-а.
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 17.08.2015. године.
Датум закључења уговора: 01.09.2015 године.
Основни подаци о добављачу: „Digital Telecom“ д.о.о. Милована Глишића 4, Нови Сад.
ПИБ 102308252 МБ 08770867 шифра делатности 4329
са подизвођачем „4 NET“ предузеће за инжењеринг, производњу и услуге д.о.о. Нови Сад, Булевар
Слободана Јовановића 39. ПИБ 101691635 МБ 08690049 шифра делатности 2620
Период важења уговора: Предметни уговор се закључује на период од 12 месеци почев од дана закључења
уговора.
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