РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне
и заједничке послове
Број: 2479-28/16
Датум: 4.4.2018 године
Кнеза Милоша број 24-26
Београд
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 отвореном поступку јавне набавке радова
„Извођење грађевинско занатских радова на текућем одржавању објеката Министарства
спољних послова (молерско фарбарских радова, водоинсталатерских радова, столарских,
браварских и други занатских интервенција) број ЈН 27/2017
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:

Ошти речник набавке:

Процењена вредност јавне без
ПДВ-а
Број примљених понуда

www.mfa.rs
Орган државне управе

преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, члан 36. став 1. тачка 1) Закона о
јавним набавкама
радови
„Извођење грађевинско занатских радова на текућем
одржавању објеката Министарства спољних послова
(молерско фарбарских радова, водоинсталатерских
радова, столарских, браварских и други занатских
интервенција) број ЈН 27/2017

Назив и ознака из Општег речника набавки:
a. 45410000 - Малтерисање
b. 45420000 - Радови на уградњи столарије
c. 45430000 - Постављање подних и зидних
облога
d. 45440000 - Бојадерски и стакларски радови
45450000 - Остали завршни грађевински радови
4.900.000,00 динара без ПДВ-а
4 словима (четири)

Уговорена вредност

2
4.900.000,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена
цена

3.018.337,75 динара без ПДВ
2.786.120,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће
се извршити преко подизвођача:
Датум доношења одлуке о
додели уговора

без подизвођача
9. март 2018. године

Датум закључења уговора
4. 4 . 2018. године
Основни подаци о добављачу

DRVOIMPEX-INZENJERING d.o.o., са седиштем у
ПИБ
ул. Војводе Степе 114-116 Београд,
104031026, матични број 20077093
- са чланом групе понуђача:
MG KOOP d.o.o. Београд Породице Трајковић бој 4,
део 15

Период важења уговора

Годину дана од дана закључења, односно до финансијског
испуњења уговореног износа. Радови ће се изводити

Контакт особа

Весна Маринковић 011 306 8761 306 8266

сукцесивно према потребама Наручиоца.

КОМИСИЈА

