РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење за
материјалнересурсе Београд
Број: 300-404-01-00086/2015-I1007-15
Датум: 07.10.2015. године
Београд

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 услуге одржавања стабилних инсталација за дојаву пожара,
апарата за гашење пожара, хидрантске мреже и обука запослених, за потребе Пореске
управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, са припадајућим
организационим јединицама, по партијама, за Партију 1 - услугe контроле, одржавања и
поправке ватрогасних апарата и хидрантске инсталације, као и обука запослених.
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге поправки и одржавања безбедносне
опреме - 50610000.
Уговорена вредност: 1.396.666,00 динара без ПДВ.
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“
Број примљених понуда: 4 (четири)
Највиша и најнижа понуђена цена, без ПДВ-а:
Највиша понуђена цена:
1. Укупно – сервисирање износи 191.443,20 динара.
2. Укупна вредност - провера знања и основна обука запослених износи 30.510,00 динара,
3. Радни сат – за непредвиђене и ванредне интервенције износи 180,00 динара,
4. Гарантни рок за услуге и резервне делове је 6 месеци.
Најнижа понуђена цена:
1. Укупно – сервисирање износи 134.762,00 динара.
2. Укупна вредност - провера знања и основна обука запослених износи 91.510,00 динара,
3. Радни сат – за непредвиђене и ванредне интервенције износи 1.000,00 динара,
4. Гарантни рок за услуге и резервне делове је 6 месеци.
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Датум доношења Одлуке о додели уговора: 12.08.2015. године.
Датум закључења уговора: 06.10.2015. године.
Основни подаци о добављачу: „Ватротехна“, Београд, Јованке Радаковић бр. 52а,
матични број 53904726, ПИБ 100028062.
Период важења уговора: уговор се закључује за период од 24 месеца од дана закључења
уговора.
в.д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Видоје Јевремовић
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