РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Број:000-404-01-05120-5/2019-2200
Датум: 06.12.2019.године
Крагујевац
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 000-404-01-05120-1/2019-2200 од 21.11.2019. године
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

oбјављује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Позивамо вас да доставите понуду за набавку добра - закуп пословног простора
у Крагујевцу, за потребе Пореске управе, Сектора пореске полиције, Оперативног
одељењае Крагујевац, Одсека за оперативни рад Крагујевац сходно члану 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 је закуп пословног простора у
Крагујевцу, за потребе Пореске управе, Сектора пореске полиције, Оперативног
одељењае Крагујевац, Одсека за оперативни рад Крагујевац на период од 01.01.2020.
године до 31.12.2021. године, за смештај опреме и рад запослених ради обављања
регистроване делатности наручиоца.
Пословни простор треба да је организован као канцеларијски простор површине
од 50 м2 до 60м2. Пословни простор треба да има од 2 до 4 канцеларије, које су
опремљене специјалном техником и осталом опремом за саслушање осумљичених
лица (камере, озвучење и остала техника),
да има електичну и водоводноканализациону инфраструктуру, алармни систем, комуникациону мрежу за рачунарку
опрему, телекомуникациону мрежу са са изведеним прикључцима, да има хидрантску
инсталацију, изведену према прописима физичко-техничког обезбеђења објекта, да има
посебан струјомер, најмање три стандардне (рачунарске) утичнице по канцеларији;
најмање три стандардне струјне утичнице; најмање један телекомуникациони
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прикључак – телефонска парица, телефонски развод са засебном или дељеном
телефонском инфраструктуром и централом; телефонски прикључак – телефонска
парица која технички подржава излаз на спољну мрежу и мрежу Пореске управе.
Простор треба да се садржи ходник који води до улаза у канцеларијски простор
као и одвојен мушки и женски санитарни чвор.
Спецификација пословног простора који се закупљује:
- да је пословни простор изграђен од чврстог материјала;
- да има посебан улаз у простор;
- да је под урађен од плочица,ламината или друге адекватне подлоге;
- да има грејање (централно или индивидуално на струју и слично);
- да има канцеларије без канцеларијског намештаја;
- да је пословни простор oкречен;
- да удаљености не већој од 500 м2 од пословне зграде Пореске управе у
Крагујевцу, на адреси 27. марта бр. 14.
Уговор за закуп пословног простора за потребе Пореске управе биће закључен на
период од 24 месеца од 01.01.2020. године до 31.12.2021. године. 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 5 дана од дана када је објављен позив за подношење понуда на интернет
страници Пореске управе. Заинтересовани понуђачи своје понуде треба да доставе
најкасније до 11.12.2019. године до 12,00 часова. Понуде се достављају у запечаћеној
коверти на адресу наручиоца - Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе,
27.марта бр.14, Крагујевац, са обавезном назнаком: "Понуда за набавку пословног
простора у Крагујевцу 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
11.12.2019. године у 13,00 часова у просторијама Пореске управе, Сектора за
материјалне ресурсе у Крагујевцу, ул.27. марта бр. 14.
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 24 месеца.
Лице за контакт: Драгана Јовановић , e-mail: dragana.jovanovic01@purs.gov.rs
телефон: 034/332-935. Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког
радног дана у времену од 9,00 до 15,00 часова.
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