Р епублика Србија
М И НИСТАРСТВО Ф И Н А Н С И ЈА
П О РЕСК А УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Број: 11-Н 500-404-01-00808/2014-15007/9
f)E 10 .2014. године

Сагласно одредбама члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/12) објављује се:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: М инистарство финансија, П ореска управа;
Адреса наручиоца: Саве М аш ковића 3-5, 11000 Београд;

И нтернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган држ авне управе;
Врста предмета: Добра;
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара - мрког угљ а мокро сепарисаног, гранулације
«коцка» /величина појединачног комада-грануле од 30,00 до 60,00 м м ./, калоричне - топлотне
моћи од 19.000,- до 21.000.- килоџула, врсте «Соко» или еквивалент, у количини од укупно
162 тоне, са услугом превоза и истовара, за потребе П ореске управе - Регионалног одељења
Ниш и његових организационих јединица, редни број 11H/2014.
Назив и ознака из опш тег речника набавки - 09111100 - угаљ;
Уговорена вредност: 1.652.400,00 динара без ПДВ;
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољ нија понуда“
Број примљ ених понуда: 4
П роцењ ена вредност: 3.583.333,33 динара
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Највиша понуђена цена : 2.689.200,00 динара по;
Најнижа понуђена цена: 1.652.400,00 динара;
Највиша понуђена цена код прихватљ ивих понуда: 2.203.200,00 динара;
Најнижа понуђена цена код прихватљ ивих понуда: 1.652.400,00 динара;
Датум донош ењ а О длуке о додели уговора: 09.09.2014.године
Датум закљ учењ а уговора:

Ol,

ИС .2014. године

Основни подаци о добављачу: „Инекс М орава“ д.о.о. Гаџин Х ан, ул. Вука
Караџића бб, 18240 Гацин Х ан, који је доставио понуду под бројем: 1123 од 29.08.2014.
године заведену у Регионалном одељењу за материјалне ресурсе Н иш под бројем: 500-4040 1 -0 0 9 6 4/14-15007 дана 01.09.2014. године. П он удаје поднета самотално, сар о ко м важења
35 дана.
Период важења уговора: Уговор траје одређено време, односно до испоруке укупне
купљене количине угља.
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