РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Регионално одељење за
материјалне ресурсе - Крагујевац
Број: 400-404-00-00011-3/2014-G4008
датум: 14.02.2014. године
Крагујевац
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Подаци о Наручиоцу: Министарство финансија, Пореска управа - Централа, Београд, улица
Саве Машковића 3-5, за потребе Регионалног одељења Крагујевац,
Адреса наручиоца: Крагујевац, улица 27 марта број 14
Интернет страница наручиоца: www.poreskauprava.gov.rs
Врста наручиоца: Органи државне управе
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Опис предмета: Предмет јавне набавке је куповина услуга - одржавања возила (механичарски
радови, електро радови, лимарски радови и фарбарски радови, затим обезбеђење резервних
делова, мазива, ауто-козметике и осталог материјала за безбедну и квалитативну функцију
возила, (изузев бензина и дизел горива)) за возила која користи Пореска управа, Регионално
одељење Крагујевац са припадајућим организационим јединицама, по партијама 1-5.
Ознака из општег речника набавке: 50112000- Услуге поправке и одржавања аутомобила.
Број партија: Јавна набавка је обликована у пет партија.
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда, коју чине:
Критеријуми за оцењивање понуда су:
а) понуђена цена услуга по 1 норма сату
б) цена превоза возила (шлепања)
в) критеријум односа цена резервних делова према набавним
максималан могући број пондера

до 70 пондера
до 10 пондера
до
20 пондера
до 100 пондера

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се преузима са Портала
јавних
набавки
www.portal.ujn.gov.rs
и
са
интернет
странице
наручиоца
www.poreskauprava.gov.rs или на адреси Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за
материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац, улица 27 марта број 14, канцеларија
број 107, први спрат у згради ''Безистан'', уз приложено овлашћење.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 30 дана
од дана када је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Благовременим
ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до последњег дана
наведеног рока,17.03.2014.г. до 12 часова, без обзира на начин на који су послате.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у запечаћеној коверти на адресу
наручиоца- Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац, улица 27
марта број 14, Крагујевац, са обавезном назнаком: ''Понуда за јавну набавку услуга – одржавање
возила, Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим унутрашњим
организационим јединицама, по партијама 1- 5, за партију/е _________, ЈН 5У/2014 - НЕ
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ОТВАРАТИ", поштом или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте неопходно
је навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име и телефон особе за контакт.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се дана 17.04.
2014.г. у 12,30 часова у просторији наручиоца, одређеној за отварање понуда у Крагујевцу, улица
27 марта број 14, зграда ''Безистан'', велика сала, у подруму.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају
приложити потписано и оверено овлашћење које предају Комисији за јавну набавку пре
отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 30 дана од дана
отварања понуда. Лице за контакт: Ненад Живковић, e- mail адреса nenad.zivkovic@purs.gov.rs
и Радица Грковић, e- mail адреса radica.grkovic@purs.gov.rs, телефон и факс 034/332-935, позвати
радним даном у времену од 10 до 15 часова. Комуникација у поступку јавне набавке и у вези са
обављањем послова јавних набавки одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске
поште или факсом.
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