Република Србија
Министарство финансија
Пореска управа
Сектор за материјалне ресурсе
Број: 4-Н 500-404-01-00300/15 I5007-9
05.05.2015. година
Сагласно одредбама члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“
РС 124/12) објављује се:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за
материјалне ресурсе
Адреса наручиоца: Саве Машковића 3-5, Београд
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста предмета: Услуга
Предмет јавне набавке и назив и ознака из општег речника набавки: јавна
набавка услуга превоза, утовара, истовара и складиштења ствари одузетих у
поступку пореске контроле и принудне наплате и других ствари за потребе
Наручиоца, Пореске управе-Регионалног одељења Ниш и његових организационих
јединица, за период од 12 месеци.
Назив и ознака из општег речника набавки – услуга друмског превоза 60100000-9
Уговорена вредност: 1.233.333,33 динара без пдв-а.
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“
Број примљених понуда: 1.
Процењена вредност: 1.233.333,33 динара
Највиша и најнижа понуђена цена:
(1) Превоз робе по једном пређеном километру ван локала
а) комби-возилом носивости до 2 тоне ............................................. 40,00 динара,
б) камионом носивости од 2-7 тона ................................................. 75,00 динара,
в) камионом носивости од 7-15 тона ............................................... 100,00 динара,
г) камионима носивости од 15-25 тона ............................................ 120,00 динара,
д) шлеп-возилом ...................................................................................... 75,00 динара
(2) Превоз робе у локалу по «једној тури»
а) комби-возилом носивости до 2 тоне ............................................ 2.000,00 динара,
б) камионом носивости од 2-7 тона .................................................... 3.000,00 динара,
в) камионом носивости од 7-15 тона ................................................ 5.000,00 динара,
г) камионима носивости од 15-25 тона .............................................. 9.000,00 динара
д) шлеп – возилом ................................................................................. 3.500,00 динара

(3) Најам ручног палетара
а) по једном ефективном радном часу /60 мин./ ради утовара-истовара робе ..100,00
динара.
(4) Најам виљушкара носивости до 4 тоне са послужиоцем
а) по једном ефективном радном часу /60 мин./ ради утовара-истовара робе.........
3.000,00 динара,
(5) Најам виљушкара носивости веће од 4, до највише 10 тона, са послужиоцем
а) по једном ефективном радном часу /60 мин./ ради утовара-истовара робе ....
5.000,00 динара,
(6) Деблокада точка на возилима, /камион, аутобус, приколица и др./
а) по једном точку на возилу..................................................................100,00 динара.
(7) обезбеђивање и монтирање /потом, по извршеном шлеповању, демонтирање/
одговарајућих точка са пнеуматицима на возилима /камион, аутобус, приколица и
др./
а) по једном точку на возилу............................................................100,00 динара.
(8) цена радног сата по једном ангажованом раднику ....................300,00 динара
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
(2) Превоз робе по једном пређеном километру ван локала
а) комби-возилом носивости до 2 тоне ............................................. 40,00 динара,
б) камионом носивости од 2-7 тона ................................................. 75,00 динара,
в) камионом носивости од 7-15 тона ............................................... 100,00 динара,
г) камионима носивости од 15-25 тона ............................................ 120,00 динара,
д) шлеп-возилом ...................................................................................... 75,00 динара
(2) Превоз робе у локалу по «једној тури»
а) комби-возилом носивости до 2 тоне ............................................ 2.000,00 динара,
б) камионом носивости од 2-7 тона .................................................... 3.000,00 динара,
в) камионом носивости од 7-15 тона ................................................ 5.000,00 динара,
г) камионима носивости од 15-25 тона .............................................. 9.000,00 динара
д) шлеп – возилом ................................................................................. 3.500,00 динара
(3) Најам ручног палетара
а) по једном ефективном радном часу /60 мин./ ради утовара-истовара робе ..100,00
динара.
(4) Најам виљушкара носивости до 4 тоне са послужиоцем
а) по једном ефективном радном часу /60 мин./ ради утовара-истовара робе.........
3.000,00 динара,
(5) Најам виљушкара носивости веће од 4, до највише 10 тона, са послужиоцем
а) по једном ефективном радном часу /60 мин./ ради утовара-истовара робе ....
5.000,00 динара,
(6) Деблокада точка на возилима, /камион, аутобус, приколица и др./
а) по једном точку на возилу..................................................................100,00 динара.
(7) обезбеђивање и монтирање /потом, по извршеном шлеповању, демонтирање/
одговарајућих точка са пнеуматицима на возилима /камион, аутобус, приколица и
др./
а) по једном точку на возилу............................................................100,00 динара.
(8) цена радног сата по једном ангажованом раднику ....................300,00 динара

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 23.04.2015. године
Датум закључења уговора: 04.05.2015. године.
Основни подаци о добављачу: „НЕШИЋ“ доо Ниш, са седиштем у Нишу, улица
Јадранска 28, ПИБ: 100616902, Матични број: 06600352,
Период важења уговора: 12 месеци.

