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ПОРЕСКА УПРАВА
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Сагласно одредбама члана 116. став 1. Закона ојавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број
124/12) објављује се:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УЕОВОРУ
Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш,
Адреса наручиоца: Страхињића бана бб., Ниш;
Интернет страница наручиоца: www.piirs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе;
Врста предмета: Добра;
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара - средстава за одржавање хигијене са услугом
испоруке «F-co» магацин у Нишу, све то за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица у отвореном поступку, број
ЈН 14-H/2015.

-

Назив и ознака из општег речника набавки 39830000-9 - производи за чишћење;
33741300-9 - санитарна средства за руке;
33761000-2 - тоалетна хартија;
39525800-6 - крпе за чишћење;
24455000-8 - средства за дезинфекцију;
19640000-4 - вреће и кесе за отпад од полиетилена.

Уговорена вредност: 94.500,00 динара без пдв;
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда*‘
Број примљених понуда: 4
Процењена вредност: 125.000,00 динара без ПДВ-а
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Највиша понуђена цена : 162.200,00 динара без пдв;
Најнижа понуђена цена:

94.500,00 динара без пдв;

Н ајвиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 98.865,00 динара без пдв;
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 94.500,00 динара без пдв;
Датум донош ења Одлуке о додели уговора: 01.07.2015.године
Датум закључењ а уговора:

.2015. године

Основни подаци о добављачу:
„Nataly Drogerija"‘ ТР Ниш, ул. Благоја Паровића 4/12, ПИБ: 104696754, Матични број:
60430306, који јеп од н ео понуду број 287/15 од 24.06.2015. године, заведену у Регионалном
одељењу за материјалне ресурсе Ниш, под бројем: 500-404-01-00964/15 15007, дана
25.06.2015. године у 09:46 часова. П онудаје поднета самосталном са роком важења 33 дана.
Период важења уговора: Уговор се закључује на период од годину дана.

на основу Решења Владе PC 24
Број: 119-2620/2015
од 12.03.2015» године
.
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