
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЈН МВ 8/2020 
Назив наручиоца МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Адреса наручиоца Београд, Кнеза Милоша 20 

Интернет страница 

наручиоца www.mfin.gov.rs 

Врста наручиоца Орган државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке Јавна набавка мале вредности  

Врста предмета Добра 

Опис предмета набавке и 

Назив и ознака из општег 

речника набавки 

Набавка заштитних средстава и опреме, ЈН МВ 8/2020; 

Средства за дезинфекцију - 24455000-8 Медицински потрошни 

материјал - 33140000-3 

Уговорена вредност 5.000.000,00 динара без припадајућег износа пореза 

Критеријум, елементи 

критеријума за доделу 

уговора 

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума 

„најнижа понуђена цена”. Уколико буду постојале две или више 

понуда са истом понуђеном ценом уговор ће бити додељен 

понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. Уколико буду 

постојале две или више понуда са истом понуђеном ценом, при 

чему је исти и понуђени рок испоруке, уговор ће бити додељен 

понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писаним 

путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 

када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 

цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 

понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 

боје, те ће све те папире ставити у кутију, куглицу или други 

подесан предмет одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 

назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

Број примљених понуда Две  

Највиша и најнижа понуђена 

цена код прихватљивих 

понуда 

-/ 

 

-2.284.400,00 динара без припадајућег износа пореза 

Датум доношења одлуке о 

додели уговора 18. август 2020. године 

Датум закључења уговора 
25. август 2020. године 

Основни подаци о 

добављачу 
BBC PROMET DOO, са седиштем у Београду, ул. Прва Бранка 

Момирова бр. 11д, матични бр. 20074507, ПИБ: 104029599 

Период важења уговора Уговор важи 12 месеци почев од дана закључења, односно до 

утрошка опредељених средстава 

 
 


