РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 000-404-01-00279/2017-J0115
Дана: 28.08.2017. године
Београд
На основу члана 39, 57. и 60.. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр.124/12,
14/15 и 68/15),
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА - ЦЕНТРАЛА
Београд, Саве Машковића 3-5
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Министарство финансија, Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5 позива
понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и
конкурсном документацијом.
Интернет адреса: www.purs.gov.rs/javne-nabavke
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке: услуге - обављање обавезних здравствених прегледа запослених у
Пореској управи.
Ознака из општег речника јавних набавки: 85100000 – здравствене услуге.
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност понуде),
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења
услуге која је предмет набавке.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност понуде)
и исти рок извршења услуге која је предмет набавке, избор најповољније понуде биће
извршен жребањем, које је ближе одређено у конкурсној документацији.
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6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију почев од дана
објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке и на сајту наручиоца:
www.purs.gov.rs/javne-nabavke, а може се преузети и на адреси: Министарство финансија,
Пореска управа – Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, III спрат, канцеларија број 352.
Конкурсна документација може бити достављена и путем препоручене поштанске
пошиљке и електронском поштом.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Уколико понуђач изабере комуникацију путем електронске поште или факсом,
Наручилац ће пријем документа вршити у току радног дана, у радно време од 7.30 до
15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за достављање понуда је 10 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 08.09.2017.године, до 12.00 часова, без обзира на начин
на који су послате. Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан
наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12.00 часова. Понуде се подносе
у затвореној коверти са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – обављања
обавезних здравствених прегледа запослених у Пореској управи, број: ЈНМВ 000/1//2017НЕ ОТВАРАТИ”, на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Централа,
Београд, ул. Саве Машковића 3-5, или лично преко Писарнице.
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини
коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
8. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно, а поступак се спроводи одмах по истеку рока за
подношење понуда, то јест у 13.00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање
понуда ће се обавити у просторијама наручиоца - Министарство финансија, Пореска
управа – Централа, Београд, ул. Саве Машковића 3-5.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за
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јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на
особу која присуствује отварању понуда.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Лице за контакт:
Додатне информације у вези овог позива се могу добити сваког радног дана на бр.
телефона 011/3950-531, у времену од 8.00 до 15.00 часова. Контакт особа је Славица
Слеменшек, e-mail адреса: slavica.slemensek@purs.gov.rs
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Signature Not Verified
Digitally signed by Vidoje Jevremović
1903252268-2612958774519
Date: 2017.08.28 14:33:26 CEST
Reason: Potpis dokumenta.
Location: Beograd, Srbija

