РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 000-404-01-00447/2013-Д0097
31.12.2013. године
Београд

На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.
124/12), Министарство финансија, Пореска управа, Централа објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија, Пореска
управа, Централа, Саве Машковића 3-5. Београд, www.purs.gov.rs.
Врста наручиоца: Орган државне управе
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга одржавања
лифтова у пословној згради Пореске управе на локацији у Београду, Саве Машковића 3.-5.
ЈН бр. 44/2013
Назив и ознака из општег речника набавке: – Услуга одржавања лифтова – 50750000
Уговорена вредност: 1.370.445,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.

Број примљених понуда: 5
Највиша и најнижа понуђена цена: најниже цене: услугa редовног прегледа за два лифта
износи 5.000,00 динара, услугa ванредног прегледа 2.000,00 динара, услуга месечног
прегледа износи 3.900,00 динара, услуга спашавања лица из лифта износи 1.000,00 динара.
Цена ефективног сата сервисера износи 270,00 динара без ПДВ;
највиша цена: услугa редовног прегледа два лифта износи 12.000,00 динара, услугa
ванредног прегледа 12.000,00 динара, услуга месечног прегледа износи 5.600,00 динара,
услуга спашавања лица из лифта износи 3.000,00 динара. Цена ефективног сата сервисера
износи 500,00 динара без ПДВ;
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: достављена је једна
прихватљива понуда тако да понуђене цене износе - цена услуга редовног прегледа два
лифта износи 5.000,00 динара, услуга ванредног прегледа 2.000,00 динара, услуга месечног
прегледа износи 5.600,00 динара, услуга спашавања лица из лифта износи 1.000,00 динара.
Цена ефективног сата сервисера износи 270,00 динара без ПДВ;

Датум доношења одлуке о додели уговора:11.12.2013. године.
Датум закључења уговора: 30.12.2013. године.
Основни подаци о добављачу: Понуђач „ВМПС“ д.о.о. Нови Београд, Гандијева бр. 7.
локал 2 ПИБ 101670633, матични број: 17376802, са подизвођачем „Институт за заштиту
на раду“ ад, Нови Сад, Школска бр. 3, ПИБ 101708085 и матични број: 08112517 који
извршава услуге редовног и ванредног прегледа лифтова у обиму од 9,43% укупне
вредности набавке.
Период важења уговора: 2 године

