РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Број: 404-01-575/2015-И0116
21.12.2015.године
Београд
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12) Решења о
преносу овлашћења Број 119-00-5815/2014 од 15.07.2014. године и Решења 24 број11913187/2015 од 11.12.2015. године, в.д. помоћника директора Пореске управе за
материјалне ресурсе Видоје Јевремовић, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
за Партију 1
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у поступку јавне набавке мале вредности добaра –
поклона и промотивног материјала за потребе Пореске управе Централa, број ЈНМВ
6/2015, ознака из општег речника набавки: 18530000 - Поклони и награде, редни број
ЈНМВ 07/2014, понуђачу „GOSI INTERNATIONAL d.o.o“ Зрењанински пут бр.84
Београд.
Укупна понуђена цена за набавку добара поклона и промотивног материјала за
Пореске управе Централ износи 220.520,00 динара без ПДВ-а.
Ову одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
у року од 3 дана од дана доношења.
Образложење
Назив и адреса наручиоца, број и датум доношења одлуке:
Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, број
одлуке 404-01-00575/2015-И0116 од 09.12.2015. године.
Врста наручиоца:
Орган државне управе.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
добра – набавка инвентара за потребе ресторана и кафе кухиње Пореске управе Централ.
Назив и ознака из општег речника набавке: 18530000 - поклони и награде.
Процењена вредност јавне набавке: 400.000,00 динара без ПДВ-а, од тога :
 Партија 1 – 237.000,00 динара без ПДВ-а,
 Партија 2 – 163.000,00 динара без ПДВ-а .
Набавка је предвиђена Законом о буџету РС за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/14
од 25.12.2014.) Глава: 16.2, Функција 110, Економска класификација: 423712 – поклони,
конто 423712.
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Јавна набавка је предвиђена финансијским планом и Планом набавки за 2015. годину од
21.01.2015. године, класа 4 -добра, редни број 1.29.
Број примљених понуда: 1.
Благовремено тј. до истека рока за подношење понуда достављена је 1 ( једна )
понуда:
Отварање понуде спроведено је 17.12.2015. године о чему је сачињен Записник о
отварању понуда број 404-01-00575/2015-И0116 од 17.12.2015. године.
1. Понуда понуђача: „GOSI INTERNATIONAL d.o.o“ Зрењанински пут бр.84
Београд, број понуде: 404-01-000584/2015-I0116 од 17.12.2015. године. У понуди је
понуђено:
 укупна цена за набавку поклона и промотивног материјала у износу од
220.520,00 динара без ПДВ-а,
 рок плаћања је од 15 до 30 дана од службеног пријема рачуна,
 рок испоруке добара је 10 дана од дана закључења уговора, осим за почасне
службене легитимације за које је рок 5 дана од дана захтева Наручиоца,
 рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда.
Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена.
Како је достављена само једна понуда понуђача „GOSI INTERNATIONAL d.o.o“
Зрењанински пут бр.84, то је уједно и најнижа понуђена цена и износи 220.520,00 динара
без ПДВ-а, за набавку поклона и промотивног материјала за потребе Пореске управе
Централ.
Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:
Понуда понуђача „GOSI INTERNATIONAL d.o.o“ нема недостатке, одговарајућа је,
не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, не прелази износ
процењене вредности јавне набавке, те је у смислу члана 3. тачка 33. Закона о јавним
набавкама, прихватљива.
На основу свега стекли су се услови из члана 107. поменутог Закона, те је наручилац
на основу предлога комисије за јавну набавку донео одлуку да се, у складу са чл. 108.
Закона о јавним набавкама, уговор о јавној набавци за ПАРТИЈУ 1 додели понуђачу,
„GOSI INTERNATIONAL d.o.o“ Зрењанински пут бр.84 Београд, мбр: 20791098, ПИБ:
107382147.
Период важења уговора:
Уговор се закључује за период од једне године или до коначне испоруке.
Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана
од дана пријема.
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