РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Регионално одељење за
материјалне ресурсе Крагујевац
Број: 400-404-01-00007-7/2016-I4008
Дана: 11.05.2016. године
Крагујевац
На основу члана 116 став 1. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. Гласник РС'', 124/2012,
14/2015, 68/2015), Министарство финансија Пореска управа, Сектор за материјалне
ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку услуга – превоза, утовара и истовара робе, редни број 2У/2016
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија Пореска
управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе
Крагујевац, улица 27 марта број 14, Крагујевац www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга
превоза, утовара и истовара робе за потребе Пореске управе, Регионалног одељења
Крагујевац, редни број набавке 2У/2016.
Назив и ознака из општег речника набавки: 60181000 -0 - Најам теретних возила са
возачем.
Уговорена вредност јавне набавке не може бити већа од процењене вредности која
износи 7.666.666,66 динара, без ПДВ-а, односно 9.200.000,00 динара, са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда.
Број примљених понуда: једна понуда која је и као таква оцењена прихватљивом.
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Цена у понуди је дата као јединична и састоји се од више цена које су дате на следећи начин:
- ЦЕНА ПРЕВОЗА по 1 километру, без ПДВ-а
1.1) цена за камион од 5 до 10 тона
130,00 дин/км
1.2) цена за камион преко 10 тона
145,00 дин/км
1.3) цена превоза робе цистерном
175,00 дин/км
1.4) цена превоза робе вучним возилом
155,00 дин/км
- ЦЕНА РАДНОГ САТА НА УТОВАРУ И ИСТОВАРУ РОБЕ, без ПДВ-а
2.1) цена сата ефективног рада радника на утовару/истовару и на припреми
транспорта је 1.150,00 дин/сат
- ЦЕНА РАДА РАДНЕ МАШИНЕ – ВИЉУШКАРА, без ПДВ-а
3.1) цена радног сата на ангажовању виљушкара је 2.500,00 дин/сат.
Цене су фиксне за све време важења уговора.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.04.2016. године.
Датум закључења уговора: 09.05.2016. године.
Основни подаци о Извршиоцу:

Грађевинско занатска радња ''СТАНДАРД'' из Краљева, улица Браће Јевремовић број
56, ПИБ: 101255758, матични број: 55077363, која је носилац посла у заједничкој понуди
по споразуму о подношењу заједничке понуде са Аутопревозничком грађевинско занатско
услужно трговинском радњом ''Стаменковић'' из Краљева, Сирча 299, ПИБ: 101259074,
матични број: 54647212.
Период важења уговора: 24 месеци дана од дана потписивања уговора.

