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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 Крагујевац
Адреса наручиоца: Крагујевац, улица 27. марта број 14
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs/javnenabavke
Врста наручиоца: Органи државне управе
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. ЗЈН
Врста предмета: Услуга-ЈН 6У/2016
Опис предмета: Набавка услуга – технички преглед возила, за потребе Пореске управе,
Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама
и Експозитурама).
Ознака из општег речника набавки: 71631200 - услугa техничког прегледа возила.
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исти број бодова, избор најповољније понуде биће
извршен жребањем које ће спровести комисија за предметну јавну набавку у присуству
овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
На интернет страници наручиоца www.purs.gov.rs/javnenabavke
На Порталу управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs (portal.ujn.gov.rs)
На адреси Министарство финансија, Пореска управа Централа, Регионално одељење за
материјалне ресурсе Крагујевац, улица 27 марта 14, Крагујевац.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 10
дана од дана када је објављенo обавештење о покретању преговарачког поступка и конкурсна
документација на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и када су уручени
позиви за подношење понуда на адресе потенцијалних понуђача.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до
последњег дана наведеног рока, 07.07.2016.г. до 12 часова, без обзира на начин на који су
послате - поштом или лично преко писарнице наручиоца.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у запечаћеној коверти на адресу
наручиоца – Министарство финансија, Пореска управа - Централа, улица 27 марта 14,
Крагујевац, са обавезном назнаком: ''Понуда за јавну набавку услуга – технички преглед
возила, ЈН 6У/2016 - 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: Јавно отварање понуда одржаће се након истека
рока од 10 дана од дана објављивања Обавештења о покретању преговарачког поступка и
конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и када
су уручени позиви за подношење понуда на адресе потенцијалних понуђача. Јавно отварање
понуда одржаће се дана 07.07.2016.године у 12,30 часова на адреси: Министарство
финансија, Пореска управа – Централа, улица 27 марта 14, Крагујевац.
Поступак преговарања:
Поступак преговарања спроводи се са понуђачима који испуњавају све услове из конкурсне
документације, истог дана када и поступак отварања понуда, а после отварања понуда.
Пре почетка поступка преговарања Комисија за јавну набавку прегледаће све понуде које су
пристигле на адресу Наручиоца благовремено и извршиће стручну оцену понуда. Само оне
понуде које су прихватљиве и одговарајуће по Закону о јавним набавкама испуњавају услове
за учествовање у поступку преговарања.
Понуђена цена за технички преглед возила је јединична цена и даје се по возилу, при чему не
може бити виша од цене коју понуђач упише у својој понуди, већ мора да буде нижа или
једнака цени из понуде.
Представници понуђача морају приложити потписано и оверено овлашћење (пуномоћје) за
поступак преговарања, које предају Комисији за јавну набавку пре преговарања.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку преговарања:
У преговарачком поступку морају присуствовати представници понуђача који су стекли
услов и који имају писано овлашћење од стране законског заступника понуђача, потписано и
оверено за учествовање у поступку преговарања. Овлашћење се предаје Комисији,
непосредно пре почетка преговарања у поступку јавне набавке.
Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања:
Преговарање ће се обавити у највише три круга, а елеменат око кога ће се преговарати је
понуђена јединична цена, дата у понуди без ПДВ-а (тачка 2) у обрасцу понуде).
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди.
Како је критеријум за избор најповољније понуде - најнижа понуђена цена, приликом
оцењивања, примениће се рангирање понуђача почев од најниже јединачне цене до највише,
ближе описано у делу критеријум и врсте критеријума.
Понуђач који понуди у току преговарања најнижу јединичну цену за услугу техничког
прегледа возила биће изабран за најповољнијег понуђача.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа
од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Комисија за јавну набавку ће о поступку преговарања сачинити записник.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора/обустави поступка биће донета у року
од 15 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Радица Грковић, e-mail адреса radica.grkovic@purs.gov.rs, телефон и факс
034/332-969, 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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