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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

Подаци о Наручиоцу: Министарство финансија, Пореска управа - Централа, Београд, улица
Саве Машковића 3-5, за потребе Регионалног одељења за материјалне ресурсе 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 (10У/2014)
Опис предмета: Предмет јавне набавке је: набавка услуга по партијама – текуће поправке и
одржавања опреме за јавну безбедност за потребе Регионалног одељења Крагујевац,
Филијала и Експозитура које организационо припадају Регионалном одељењу Крагујевац
ЈН: 10У/2014
Ознака из општег речника набавки: 50000000 – услуге одржавања и поправки

Број партија: Јавна набавка је обликована у 3 партије.
Критеријум за избор најповољније понуде: економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума за избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или
више понуда са истим бројем пондера: У случају када постоје две или више понуда са
исим бројем пондера, Наручилац ће изабрати понуду са понуда са најмањом вредношћу
збира цена одзива (податак из понуде).
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
На интернет страници наручиоца www.poreskauprava.gov.rs
На порталу Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs (portal.ujn.gov.rs),
На адреси Министарство финансија, Пореска управа, Регионално одељење за материјалне
ресурсе Крагујевац, улица 27 марта број 14, канцеларија број 107, први спрат у згради
''Безистан''.
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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 23.05.2014.год. 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 по
партијама – текуће поправке и одржавања опреме за јавну безбедност за потребе
Регионалног одељења Крагујевац, Филијала и Експозитура које организационо припадају
Регионалном одељењу Крагујевац ЈН: 10У/2014 - НЕ ОТВАРАТИ", поштом или лично преко
писарнице наручиоца. На полеђини коверте неопходно је навести назив, адресу, број
телефона и факса понуђачакао и име и телефон особе за контакт.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се 30 - тог
дана од дана објављивања позива за подношење понуда 23.05.2014.год. 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 (пуномоћје) које предају Комисији за
јавну набавку пре отварања понуда. У случају да представник понуђача не поседује
овлашћење (пуномоћје) третираће се као општа јавност.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана од дана
отварања понуда.
Лице за контакт: Предраг Андријевић, e - mail адреса predrag.andrijevic@purs.gov.rs,
телефон: 034/331-635, Тоша Ђорђевић e- mail адреса tosa.djordjevic@purs.gov.rs и Драган
Марковић, e - mail адреса dragan.markovic01@purs.gov.rs, телефон и факс 034/332-935,
позвати радним даном у времену од 09 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.
Помоћник директора,
Видоје Јевремовић
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