РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Центар за велике пореске обвезнике
Број: ЦВП-404-01-01-7/2014-Г6017
Београд, 20.02.2014. године
ул. Краља Милана број 5
На основу члана 31., 57. и 60. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12)
Министарство финансија
Пореска управа
Центар за велике пореске обвезнике
Београд, ул. Краља Милана број 5
oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Подаци о Наручиоцу:
Oрган државне управе: Министарство финансија - Пореска управа - Центар за велике пореске
обвезнике, Београд, ул. Краља Милана број 5
Интернет адреса Наручиоца: www.purs.gov.rs
Врста поступка јавне набавке : отворени поступак јавне набавке
Врста предмета: услуге
Предмет јавне набавке: набавка услугe - сервисирања и одржавања фотокопир апарата марке
SHARP. Редни број ЈН 04/2014.
Назив и ознака из општег речника набавке:

50310000 – одржавање и поправка

канцеларијских уређаја
Критеријум за избор најповољније понуде:
У складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама оцењивање понуда вршиће се применом
критеријума „ економски најповољнија понуда „
Елементи критеријума за избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или
више понуда са истим бројем бодовa:

У случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера,
Наручилац ћe изабрати понуду овлашћеног сервисера. Ако и након тога две или
више понуда имају исти број пондера, изабраће се понуда са нижом ценом.
Начин преузимања Конкурсне документације:
На интернет страници: www.purs.gov.rs
На Порталу Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs
На адреси Наручиоца: М.Ф. Пореска управа - ЦВПО, Одсек за материјалне ресурсе, ул.Краља
Милана бр. 5, Београд

Подношење понуда:
Понуде се припремају у складу са ЗЈН, према упутству Наручиоца и са траженом документацијом
достављају на адресу Наручиоца: Министарство финансија - Пореска управа - Центар за велике
пореске обвезнике, Београд, ул. Краља Милана број 5.
Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: ''Понуда за ј.н. услуге – сервисирањe и
одржавањe фотокопир апарата , ЈН 04/2014 - НЕ ОТВАРАТИ''
На полеђини коверте је потребно уписати назив понуђача, адресу, број телефона и име особе за
контакт. Понуде се подносе поштом или лично на адресу наручиоца преко писарнице. Понуде се
достављају у року од 30 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
Управе за јавне набавке, односно, до дана 24.03. 2014. године, до 12 часова.
Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца до 12:00 часова последњег
дана истека рока, без обзира на начин како је поднета. Све неблаговремено поднете понуде,
Комисија за јавну набавку наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити
неотворене понуђачима, са назнаком да су исте поднете неблаговремено.
Поступак јавног отварања понуда:
Поступак јавног отварања понуда обавиће се по истеку 30 дана од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, у просторијама Пореске управе Центра за
велике пореске обвезнике, ул. Краља Милана број 5, Београд, у 13,00 часова, дана одређеног као
рок за доставу понуда.
Отварање понуда је јавно и отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача,
који морају имати овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда, издато на
меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом.
Рок за доношење Одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у законском року од 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт:
Свјетлана Ракоњац, телефон број: 011/ 333-0-945
е-mail адреса за контакт у поступку спровођења предметне јавне набавке добиће се позивом на
наведени број телефона.

