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Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Назив, адреса и интернет адреса наручиоца: Министaрство финансија, Пореска
управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе
Београд, у Београду улица 27. марта бр. 28-32, www.poreskauprava.gov.rs
2.Врста наручиоца: oрган државне управе.
3.Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.
4.Врста предмета: услуге.
5.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: предмет јавне
набавке број 23/2015 су услуге одржавања стабилних инсталација за дојаву пожара,
апарата за гашење пожара, хидрантске мреже и обука запослених, за потребе Пореске
управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, са припадајућим
организационим јединицама, по партијама. Јавна набавка је обликована у 3 партије:
Партија 1. - услугe контроле, одржавања и поправке ватрогасних апарата и хидрантске
инсталације, као и обука запослених.
Партија 2. - услугe контроле, одржавања и поправке стабилних инсталација за дојаву
пожара, инсталација за аутоматску и ручну дојаву пожара и контрола ПП клапни. Против
пожарне централе су типа: LABOR STRAUSS LBC32, NITTAN R8, FRENKI ALARM
ADP-8,16 и CERBERUS ESP-200.
Партија 3. - услугe контроле, одржавања и поправке стабилних инсталација за дојаву
пожара, инсталација за аутоматску и ручну дојаву пожара и контрола ПП клапни. Против

пожарне централе су типа: SECURITON SCP2020, SECURITON SCP520 и SECURITON
MCU211.
Назив и ознака из општег речника набавки: услуге поправки и одржавања безбедносне
опреме - 50610000.
6. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда са следећим
елементима критеријума:
Партија 1: - укупна вредност предметних услуга;
-радни сат за непредвиђене и ванредне интервенције;
-гарантни рок за услуге и резервне делове.
Партија 2: - укупна вредност предметних услуга;
-радни сат – за непредвиђене и ванредне интервенције;
-гарантни рок за услуге и резервне делове,
Партија 3: - укупна вредност предметних услуга;
-радни сат – за непредвиђене и ванредне интервенције;
-гарантни рок за услуге и резервне делове.
7.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: конкурсна документација се може преузети лично,
уз приложено овлашћење, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, почев од дана
објављивања позива на порталу јавних набавки, на адреси: Министарство финансија,
Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне
ресурсе Београд, у Београду улица Сремска 6, канцеларија бр.12а, на другом спрату.
Конкурсна документација се може преузети и са портала јавних набавки и са интернет
странице наручиоца: www.poreskauprava.gov.rs/aktuelnosti
8.Начин подношења понуде и рок: понуда се подноси лично или путем поште, на
адресу наручиоца: Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење
за материјалне ресурсе Београд, у Београду улица 27. марта бр. 28-32, с тим да ће
понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку услуга одржавања
стабилних инсталација за дојаву пожара, апарата за гашење пожара, хидрантске мреже и
обука запослених, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне
ресурсе Београд, са припадајућим организационим јединицама, по партијама, редни број
ЈН 23/2015, за Партију број ......................... - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца
понуде, са наведеним називом понуђача и адресом. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе
и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца, најкасније до последњег дана наведеног рока, тј. до 30.07. 2015. године до
12:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног
рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12:00 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда је јавно и одржаће се, у
13:00 часова последњег дана горе наведеног рока у просторијама наручиоца у Београду,
улица 27. марта 28-32, сала у сутерену.
10. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: отварање понуда је јавно, и могу присуствовати сва заинтересована
лица. У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача, који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну
набавку поднесу, потписано и оверено, пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда,
које гласи на особу која присуствује отварању понуда.

11. Рок за доношење одлуке: одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од
петнаест дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт: Драган Смиљанић, број телефона: 011/2630-588, број факса:
011/3225-650, e-mail: dragan.smiljanic@purs.gov.rs

В.Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
________________________
Видоје Јевремовић

