РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Београд
Број: 300-404-01-00003/2014-G1007
Дана: 31.01.2014. год.
Београд
На основу члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12)
Министарство финансија Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално
одељење Београд, 27 марта 28-32
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за
материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд.
Адреса наручиоца: 27. марта 28-32, Београд
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Органи државне управе
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Jавна набавка добара – канцеларијски материјал –рисовани и компјутерски папир 3000000
30192000
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Економски најповољнија понуда
Елементи: 1. Цена 2. Рок испоруке
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се преузима на Порталу јавних набавки, на интернет адреси
Наручиоца www.purs.gov.rs или на адреси Министарства финансија, Пореске управе,
Сектор за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Београд, улица Сремска 6. други
спрат, соба 10, уз приложено овлашћење.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:Рок за подношење понуда је 30
дана од дана када је објављен позив за подношење понуда на Поратлу јавних набавки.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
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најкасније до последњег дана наведеног рока до 12,00 часова, без обзира на начин на који
су послате.
Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се
сматрати први наредни дан до 12,00 часова.
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у запечаћеној коверти на адресу
наручиоца - Пореска управа, Регионалано одељење за материјалне ресурсе Београд , 27.
марта 28-32, Београд са назнаком „Понуда за јавну набавку добара –рисовани и компјутерски
папир број ЈН 01/2014 - 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: Место отварања понуда је јавно и одржаће се
30. дана од дана објављивања позива за подношење понуда у 13, 00 часова у просторијама
наручиоца у Београду улица 27. марта 28-32, сала у сутерену.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Лице за контакт: Нада Млаџић, тел 011/3284-676.
Остале информације: Понуда која није достављена Наручиоцу у року одређеном за
подношење понуда, сматраће се неблаговременом.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници
понуђача морају приложити потписано и оверено овлашћење које предају Комисији за
јавну набавку пре отварања понуда.
ДИРЕКТОР
Љиљана Ковачевић
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