РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне
и заједничке послове
Број: 899-19/16
Датум: 9. мај 2017. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'', број 124/12,14/15 и 68/15),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности

добара које обухватају услугу израде државних застава и јарбола за потребе
Министарства спољних послова број ЈН 4/2017
Министарство спољних послова
Назив наручиоца:
Београд, Кнеза Милоша бр 24-26
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:

Врста предмета:
Опис предмета набавке, назив и
ознака из општег речника
набавке:

Критеријум за доделу уговора:

www.mfa.rs
Орган државне управе
Јавна набавка мале вредности број ЈН 4/2017
предметна јавна набавка је резервисана јавна набавка у
складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама.У поступку
јавне набавке могу учествовати само установе,
организације, удружења или привредни субјекти за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине
најмање 30 % запослених, при чему сви учесници у
заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из
наведене групације
Добра
Предмет јавне набавке су добра која обухватају и услуге
израде државних застава и јарбола за потребе Министарства
спољних послова.
Назив и ознака из Општег речника набавки:
разне услуге 98300000; кројачке услуге 98393000
најниже понуђена цена
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Број примљених понуда
Уговорена вредност на
годишњем нивоу, услуга
сукцесивна сходно захтеву и
потребама наручиоца
Највиша и најнижа понуђена
цена

1 словима (једна)

Највиша и најнижа понуђена
цена код прихватљивих понуда
Део или вредност уговора који
ће се извршити преко
подизвођача:
Датум доношења одлуке о
додели уговора
Датум закључења уговора

1.499.992,00 динара без ПДВ-а

Основни подаци о добављачу

Период важења уговора

„DES“ д.о.о.
ул. Богдана Гарабандина бр.3
21000 Нови Сад
годину дана од дана обостраног потписивања уговора

Контакт особа

Весна Маринковић 011 306 8761 306 8266

1.499.992,00 динара без ПДВ-а
1.499.992,00 динара без ПДВ-а
1.360.600,00 динара без ПДВ-а

без подизвођача
24. април 2017. године
8. мај 2017. године

КОМИСИЈА

