ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Министарство одбране РСрбије, Управа за односе са јавношћу,
Војна штампарија „Београд“

Адреса наручиоца:

Ул.Ресавска бр.40б
11000 БЕОГРАД

Интернет страница наручиоца:

www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

Поступак јавне набавке мале вредности

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

услуга одлагања и прераде отпада. Ознака и назив из ОРН 90510000 - одлагање и прерада
отпада

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка није подељена на партије.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
-

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
-

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
-

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
-

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
-

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
-

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА није обавезна према члану 6. Правилника о обавезним
елементима кд (Служб.гласник РС 86/2015). Детаљи о јавној набавци могу се добити код
наручиоца.

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (www.poreskauprava.gov.rs/, Пореска
управа-Централа, Ул.Саве Машковића бр3-5, 11000 Београд ), Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
(http://www.sepa.gov.rs/, Ул.Руже Јовановић 27а, 11160 Београд, тел.011 2861080, E-mail:office@sepa.gov.rs)
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике (http://www.minrzs.gov.rs, Београд, Ул.Немањина бр.11.
тел.011-3038677).

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду-предрачун доставити у динарима/јм, укупно са и без ПДВ у року од осам дана (до
09.00 часова, 21.08.2017. год. до почетка отварања понуда), путем факса на број 011-3651947
или на e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs или директно/индиректно наручиоцу на адресу:
Војна штампарија "Београд", 11000-Београд, Ул.Ресавска бр.40б.

Место, време и начин отварања понуда:

Војна штампарија "Београд", 11000-Београд, Ул.Ресавска бр.40б.(улаз из Ул.Бирчанинова
бр.5) канцеларија бр.12. , у 09.05 часова 21.08.2017. год. , јавно отварање понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а представници подносиоца
понуде за активно учешће у поступку морају имати овлашћење, које ће доставити пре
отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

До десет дана од дана отварања понуда.

Контакт тел: 3201654 радним даном од 7 до 11ч С.Пошарац, e-mail:
vojna.stamparija@mod.gov.rs од 7 до 15ч

Остале информације:
сходно члану 39. став 6.:„У појединачном поступку јавне набавке мале вредности чија
вредност није већа од износа из става 2. овог члана (500.000,00 динара), наручилац може
уместо закључења уговора о јавној набавци, најповољнијем понуђачу издати наруџбеницу
ако садржи битне елементе уговора“.
Детаљи о јавној набавци дати су у PDF file под називом KD.pdf.

