
                       
           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

            ПОРЕСКА УПРАВА  

Број: 000-404-01-05065/2019-1200 

        Датум: 06.12.2019. године 

                   Б е о г р а д 

          

         На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), Министарство финансија, Пореска управа -  Централа, објављује: 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија, Пореска 

управа - Централа, Саве Машковића 3-5, Београд, www.purs.gov.rs 

 

2) Врста наручиоца: Орган државне управе. 

 

3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добара – архивске 

полице, са услугом испоруке и монтаже, за потребе Пореске управе, по партијама, број ЈН 

50А/2019: 

ЗА ПАРТИЈУ 1 – архивске полице за потребе филијала Пореске управе које организационо 

припадају подручју Београда; 

ЗА ПАРТИЈУ 2 – архивске полице за потребе филијала Пореске управе које организационо 

припадају подручју Новог Сада; 

ЗА ПАРТИЈУ 3 – архивске полице за потребе филијала Пореске управе које организационо 

припадају подручју Ниша. 
 

4) Уговорена вредност:  
ЗА ПАРТИЈУ 1: 2.101.560,00 динара без ПДВ-а; 

ЗА ПАРТИЈУ 2: 1.868.000,00 динара без ПДВ-а; 

ЗА ПАРТИЈУ 3: 3.311.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

5) Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 
 

6) Број примљених понуда:  

ЗА ПАРТИЈУ 1: 1 понуда; 

ЗА ПАРТИЈУ 2: 1 понуда; 

ЗА ПАРТИЈУ 3: 2 понуде. 

 

7) Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда:  
ПАРТИЈA 1: С обзиром да је достављена једна понуда и то прихватљива, то је уједно и 

најнижа понуђена цена и код прихватљивих понуда и износи 2.101.560,00 динара без ПДВ-а; 

 

ПАРТИЈA 2: С обзиром да је достављена једна понуда и то прихватљива, то је уједно и 

најнижа понуђена цена и код прихватљивих понуда и износи 1.868.000,00 динара без ПДВ-а; 
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ПАРТИЈA 3: Најнижа понуђена цена износи 2.964.850,00 динара без ПДВ, а највиша 

понуђена цена износи 3.311.000,00 динара без ПДВ-а. Најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда износи 2.964.850,00 динара без ПДВ, а највиша понуђена цена износи 

3.311.000,00 динара без ПДВ-а.  

 Након објављивања наведене Одлуке о додели уговора бр. 000-404-01-005065/2019-1200 

од 26.11.2019. године, понуђач коме је додељен уговор „Metal Linex“ д.о.о. Лештане је дана 

29.11.2019. године, доставио допис којим је наручиоца обавестио да одустаје од закључења 

уговора за Партију 3.  

 Имајући у виду да понуђач, коме је наведеном одлуком додељен уговор о јавној набавци, 

одустаје од закључења уговора, а да је за ову партију наручилац прибавио још једну понуду и 

то понуђача „НС-Радијатори“ д.о.о. Ниш, а да је критеријум за доделу уговора економски 

најповољнија понуда, то је Комисија за предметну набавку констатовала да није било потребе 

за применом методологије доделе пондера па је предложила да наручилац, у складу са чланом 

113. став 3. Закона о јавним набавкама, уговор додели следећем најповољнијем понуђачу „НС-

Радијатори“ д.о.о. Ниш, чија укупна вредност понуде износи 3.311.000,00 динара без ПДВ. 

 

8) Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.11.2019. године. 

 

9) Датум закључења уговора:  
ЗА ПАРТИЈУ 1: 03.12.2019. године; 

ЗА ПАРТИЈУ 2: 03.12.2019. године; 

ЗА ПАРТИЈУ 3: 05.12.2019. године; 
 

10) Основни подаци о добављачима:  
ЗА ПАРТИЈУ 1: „Metal Linex“ д.о.о. Лештане, Кружни пут 19, матични број 07434669, ПИБ 

101185997; 

ЗА ПАРТИЈУ 2: „Metal Linex“ д.о.о. Лештане, Кружни пут 19, матични број 07434669, ПИБ 

101185997; 

ЗА ПАРТИЈУ 3: „НС-Радијатори“ д.о.о. Ниш, Булевар цара Константина 82, матични број 

07694423, ПИБ 100618391. 
 

11) Период важења уговора: до испоруке добара, осим одредаба које се односи на гарантни 

период. 


