Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-427/3/2018-11
Датум: 20.11.2018. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ – Управа за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 11070 Нови
Београд, матични број: 17855140, ПИБ: 108508191, интернет страница:
www.uzb.minpolj.gov.rs
2. Опис предмета набавке:
Предмет набавке је набавка пластичних везица са затворницом и проширеном
плочицом за пломбирање папирних и ПВЦ врећа, камиона и др. са гравираним серијским
бројем и ознаком органа који узоркује ( фитосанитарна инспекција), трака ужи део дужине
250 - 300 мм. ширине 5,0 – 6,0 мм., плочица-проширени део 70мм – 80 мм. (дужина) и
ширина 20мм. – 25 мм. – 5.000 ком;
Процењена вредност набавке је 40.000 динара без обрачунатог пореза односно, са
обрачунатим порезом 48.000 динара.
Набавка је предвиђена у интерном плану набавки на које се закон не примењује за
2018. годину.Набавке на које се закон не примењује ближе су уређене чл. 103-109
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца, број 110-0080/2017-15 од 24.11.2017. године.
Средства за реализацију уговора обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије
за 2018. годину ("Службени гласник РС" 113/2017), раздео 24, глава 24.3, програм 0109,
функцијa 420, економска класификација 426919, а наведена набавка се налази у Плану
набавки Наручиоца за 2018. годину на које се Закон не примењује.
3. Основ за изузеће: члан 39, ст. 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015.).
4. Број поднетих понуда: 1.
5. Основни подаци о добављачу: Технопласт доо, Мајора Зорана Радосављевица
159, Београд – Земун
6. Цене и услови из понуде:
- Број под којим је понуда заведена и датум понуде: од 12.11.2018. године
- Понуђена цена износи 37.500 динара без ПДВ-а, односно 45.500 са обрачунатим
ПДВ-ом
- Рок плаћања рачуна: 16 дан
- Рок испоруке: 5 данa.

