РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне
и заједничке послове
Број: 2197-19/16
Датум: 20. новембар 2017. 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 преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда, у складу са
чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Мишљења Управе за јавне набавке, број: 404-023144/17 од 02.10.2017. године, за јавну набавку добара - научна стручна литература издавача
Института за међународну политику и привреду,
редни број 21/2017
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:

www.mfa.rs
Орган државне управе
преговарачkи поступak без објављивања јавног позива за
подношење понуда , у складу са чланом 36. став 1. тачка 2)
Закона о јавним набавкама
добра
Предмет јавне набавке су добара- научна стручна
литература издавача Института за међународну политику и
привреду
Ознака из Општег речника набавки: 22110000 штампане
књиге, 22120000 публикације.

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена постигнута у поступку преговарања

Број примљених понуда
Уговорена вредност на
годишњем нивоу, без ПДВ-а

1 словима (једна)
833.300,00 динара

2
Највиша и најнижа понуђена
цена без ПДВ-а
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

833.300,00 динара

Основни подаци о добављачу
Период важења уговора

„Институт за међународну политику и привреду“ ул.
Македонска бр. 25 из Београда
годину дана од дана обостраног потписивања уговора

Контакт особа

Весна Маринковић 011 306 8761 306 8266

833.300,00 динара
без подизвођача
30. октобар 2017. године
13. новембар 2017. год.

КОМИСИЈА

