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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Подаци о наручиоцу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне
ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд.
Адреса наручиоца: 27. марта 28-32, Београд.
Интернет адреса наручиоца: http://www.poreskauprava.gov.rs/
Врста наручиоца: Органи државне управе.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке.
Врста предмета: Добра.
Опис предмета: Предмет јавне набавке је јавна набавка добара - угаљ за огрев, за потребе
Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, експозитуре Уб.
Ознака из општег речника јавних набавки: 09110000 – чврста горива, 09111100 – угаљ,
09112100 – лигнит.
Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена. У случају да две
или више понуда имају исту понуђену цену, као резервни критеријум одређује се најкраћи
рок испоруке, у случају да су и тада понуде у свему једнаке, избор најбоље понуде биће
извршен жребањем.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документације се преузима на Порталу
јавних
набавки
http://portal.ujn.gov.rs/
или
на
сајту
Пореске
управе
http://www.poreskauprava.gov.rs/ или на адреси Министарствa финансија, Пореске управе,
Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд,
улица Сремска 6, други спрат, соба 10, уз приложено овлашћење.
Начин подношења понудa и рок за подношење понудa: Рок за подношење понудa 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 до 12,00 часова.

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у запечаћеној коверти или кутији
на адресу Наручиоца: Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално
одељење за материјалне ресурсе Београд, 27.марта 28-32, Београд, са назнаком ,,Понуда
за јавну набавку добара – угаљ за огрев, број ЈН 05/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“, поштом
или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте неопходно је навести
податке о понуђачу, адресу, број телефона и лице за контакт.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се 30. дана
од дана обајвљивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно
дана 19.08.2016. године у 13,00 часова, у просторијама Наручиоца, на адреси 27.марта
28-32, Београд, сала у сутерену.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници
понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда уз приложено потписано
и оверено овлашћење (пуномоћје) које предају Комисији за јавну набавку пре отварања
понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана
отварања понуда.
Остале информације: Понуда која није достављена Наручиоцу у року одређеном за
подношење понуда сматраће се неблаговременом.
Лица за контакт: Сања Дрљача, sanja.drljaca@purs.gov.rs , fax: 011/3236-382.
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