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Крагујевац
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

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: Услуга
Опис предмета: Предмет јавне набавке је набавка услуга – чишћења пословних просторија,
за коју понуђач обезбеђује опрему и материјал за пружање услуга, за потребе Министарства
финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Крагујевац, са
припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски
период од годину дана од момента потписивања уговора.
Ознака из општег речника набавки: 90919200-услуге чишћења канцеларија.
Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда која има
краћи рок одзива понуђача у ситуацији додатних услуга (податак из обрасца 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.portal.ujn.gov.rs (portal.ujn.gov.rs) и са интернет
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''.
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, 14.03.2014.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 –
чишћења пословних просторија, ЈН 3У/2014 - НЕ 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.
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Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се 30-тог дана
од дана објављивања позива за подношење понуда 14.03.2014.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 (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: Снежана Луковић, e-mail адреса snezana.lukovic@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 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.
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