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Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста предмета: Набавка услуга брзе поште

ЈНМВ 05 / 2020, укупне процењене вредности од 1.500.000,00 без ПДВ-а.

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о јавним
набавкама

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
64120000 – курирске услуге

Уговор се закључује за:
Набавка услуга брзе поште, ЈНМВ 05 / 2020

Уговорна вредност:
Уговор за Набавку услуга брзе поште, ЈНМВ 05 / 2020, у износу од 1.500.000,00 динара без
ПДВ-а. Услуге су ослобођене од плаћања ПДВ-а по члану 25. Закона о ПДВ-у.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1.

Понуђена цена:
- Највиша: 3.744,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 3.744,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 3.744,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 3.744,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 295 од 29. 04. 2020. године

Датум закључења уговора: дел. бр. 307 од 07. 05. 2020. године

1) Основни подаци о добављачу:
ЈП „Пошта Србије“ Београд, ул. Таковска 2, Палилула, Београд
Матични број: 07461429
ПИБ: 100002803

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 12 месеци, с тим да уговор престаје
да важи даном утрошка расположивих средстава за предметну јавну набавку у износу од
1.500.000,00 динара без ПДВ-а..



Околности које представљају основ за измену уговора Набавка услуга брзе поште:
Корисник се обавезује да за сваку извршену услугу брзе поште из члана 2. овог Уговора, Пружаоцу
услуге плати износ, према понуди број 292. од 29. 04. 2020. године, за ту врсту пошиљке. Укупна
вредност извршених услуга утврдиће се на основу стварно извршених услуга по уговореним
јединичним ценама, тако да укупна вредност уговора не сме прећи процењену вредност јавне
набавке број ЈНМВ 05 / 2020 од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Цене осталих услуга које нису дефинисане понудом вршиће се у складу са Ценовником пружаоца
услуге на дан преузимања пошиљке.

АПОТЕКА НИШ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈНМВ 05 / 2020


