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Сектор за материјалне ресурсе
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Београд
На основу члана 7. став 1. тачка 15. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју
се Закон не примењује број 000-404-00-04914-1/2019-0000 од 21.10.2019. године
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
oбјављује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Позивамо вас да доставите понуду за набавку добра - закуп пословног простора
у Грачаници, за потребе Пореске управе, у складу са чланом 7. став 1. тачка 15. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Опис предмета набавке: Предмет набавке су добра – закуп пословног простора
у Грачаници, за потребе Пореске управе.
Пожељно је да се пословни простор налази у ужем центру Грачанице и да је
организован као канцеларијски и архивски простор укупне површине од 70 до 90м2.
Канцеларијски простор који се закупљује је површине од око 55 м2, који чине минимум
3 канцеларије за смештај и рад државних службеника. Архивски простор неопходан за
смештај архивираних предмета и канцеларијског материјала не треба бити већи од
10м2. Остали простор чине ходници и мокри чвор.
Пословни простор који се закупљује пожељно је да буде опремљен
канцеларијским намештајем и архивским полицама. Минимални услови опремљености
простора који се нуди у закуп: посебан улаз у простор, подови прекривени плочицама,
ламинатом или неком другом адекватном подлогом, грјање просторија (централно или
индивидуално на струју, чврсто гориво и слично).
Пословни простор треба да има електричну инсталацију (утичнице, расвету),
водоводну инсталацију (санитарне чворове), и телекомуникациону инсталацију
(телефонске прикључнице). Обавезно је постојање посебног струјомера и водомера.
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Трошкове комуналних услуга као и друге трошкове који настану у вези са
коришћењем пословног простора који се узима у закуп плаћаће закупац, а што ће
детаљно бити уређено самим уговором о закупу.
Уговор за закуп пословног простора за потребе Пореске управе биће закључен
на период од 12 месеци од дана закључења уговора. Наручилац задржава право да
скрати период на који се уговор закључује.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена по м2 за пословни
простор, на месечном нивоу.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Рок за подношење
понуда је 8 дана од дана када је објављен позив за подношење понуда на интернет
страници Пореске управе. Заинтересовани понуђачи своје понуде треба да доставе
најкасније до 31.10.2019. године до 11.00 часова. Понуде се достављају у запечаћеној
коверти на адресу наручиоца - Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Саве
Машковића бр. 3-5, Београд, са обавезном назнаком: "Понуда за набавку пословног
простора у Грачаници – не отварати'', поштом, или лично преко писарнице наручиоца.
На полеђини коверте неопходно је навести пун назив, адресу, понуђача и контакт
особу.
Место и време отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се
31.10.2019. године у 14.00 часова у просторијама Пореске управе, Сектора за
материјалне ресурсе, у Београду, Саве Машковића 3-5 у канцеларији број 341.
Након пријема и разматрања приспелих понуда, у року од 5 дана донеће се
Одлука о додели уговора, након чега ће се закључити уговор са трајањем од 12 месеци.
Лице за контакт: Татјана Дрекслер, e-mail: tatjana.dreksler@purs.gov.rs телефон:
011/3953-351. Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног
дана у времену од 7,30 до 15,30 часова.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Видоје Јевремовић
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