ВОЈНА ПОШТА
Бр. 2237
Бр.
492 - У>
ч
$ .04.2021. године
БЕОГРАД

Чувати до: 2026. године (до МФИ)
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Милена Грдовић

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Војна пошта 2237 Београд

Адреса наручиоца:

Војводе Степе 445, Београд

Интернет страница наручиоца:

лулу\у.тос1.§оу.гз

Врста наручиоца:

Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка (члан 27. став 1 тачкаЗ)ЗЈН)

Врста предмета:

Добра

На основу члана 125. став 2. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС
(„СВЛ", бр. 29/14, 9/17, 34/18 и 19/20) и Одлуке о покретању јавне набавке (Бр. 492-3 од
06.04.2021. године), позивамо Вас да доставите понуду у поступку јавне набавке писаног
материјала за теоријска истраживања, према следећем:
Предмет:
Предмет јавне набавке број 4/2021 је писаии материјал за теоријска истраживања по
задацима из Плана НИД за 2021. годину.
Јавна набавка одобрена је Планом јавних набавки за 2021. годину на које се закон не
примењује (акт Управе за набавке и продају СМР МО, бр. 253-1 од 18.02.2021. године)
под редним бројем 1.0403, ЦПВ - 22113000.
Детаљна спецификација тражених добара (наслова) налази се у прилогу бр. 1 овог позива.
Критсријум:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „иајиижа понуђена
цена". У случају два или више понуђача са истом понуђеном ценом, наруџбеница се
издаје понуђачу са понуђеним краћим роком испоруке добара. У случају два или више
понуђача са истом понуђеном цеиом и роком извршења најповољнији ће бити онај
понуђач који дозвољава дужи рок плаћања. У случају два или више понуђача са истом
понуђеном ценом, роком испоруке добара и роком плаћања наруџбеница се издаје
понуђачу који је први доставио понуду.
Обавсзни и додатни услови за учешћс у поступку јавнс набавке:
Обавезан услов за учествовање бр. 1: Уз понуду доставити попуњене, потписане и оверене
следеће обрасце:
1. Образац понуде за ЈН (прилог бр. 2) и
2. Образац структуре цене за ЈН (прилог бр. 3).
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У случају недостављања наведених образаца од стране понуђача, понуда ће се
сматрати неисправном и неће бити узета у разматрање.
Обавезан услов за учествовање бр. 2: Рок испоруке добара не може бити дужи од
100 (сто) дана од дана пријема наруџбенице (као датум пријема наруџбенице узима се
датум са потврде о пријему исте електронсом поштом или телефаксом, а у случају
немогућности слања исте на наведени начин као датум пријема узима се датум на
повратници који је евидентиран од стране примаоца).
Обавезан услов за учествовање бр. 3: Рок важења понуде не може бити краћи од
30 (тридесет) дана. Уколико у понуди не нагласите рок важења понуде сматраћемо да је
исти 30 дана од дана отварања понуде.
Обавезан услов за учествовање бр. 4: Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана по
настанку дужничко-поверилачког односа тј. од дана достављања рачуна у деловодство
наручиоца.
Уговорна казна:
У случају да ДОБАВЉАЧ не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за
извршење услуге, ВП 2237 Београд стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и
одбије 0,2% од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може
прећи 5% износа фактуре.
Начин подношења понуде и рок за подпошеље:
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део позива за подношење понуда. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду
повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат. Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуду доставити на адресу наручиоца: ВП 2237 Београд, Војводе Степе 445, Београд, са
назнаком:
„Понуда за ЈН бр. 4/2021 - Писани матсријал за теоријска истраживања по задацима
из Плана НИД за 2021. годииу - НЕ ОТВАРЛТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.45
часова дана 20.04.2021. године у дсловодство наручиоца.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Један понуђач може поднети само једну понуду.
Попуде поиуђача којс не буду билс шшуљсне у потпуности са свим траженим
подацима биће проглашснс иеисправшш и нсћс бити узетс у разматрање.
Место, време и начин отварања понудс:
Јавно отварање благовремено доспелих понуда ће се обавити у просторији наручиоца сала бр. 13, дана 20.04.2021. годинс у 10.00 часова.
Реализатор набавке наручиоца вратиће сваку неблаговремено поднету понуду неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, реализатору
набавке ВП 2237 Београд треба да доставе писмена овлашћења (пуномоћја) за активно
учешће у поступку отварања понуда.
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На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети Одлуку о додели
наруџбенице у року не дужем од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
Додатне информације и појашњења:
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у
писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 2237 Београд, ул. Војводе
Степе бр. 445, са назнаком: „Питања за ЈН број 4/2021 - Писаии материјал за теоријска
истраживања по задацима из Плана НИД за 2021. годииу - НЕ ОТВАРАТИ", или
путем електронске поште на адресу срте@У5.гз или телефакса на број: 011/3401-208 у
времену од 09.00-14.00 часова.
Лица за контакт у ВП 2237 Београд су вс Грдовић Милена (тел. 011/3401-219) и
вс Стојаковић Јелена (тел. 011/3401-324).

Прилози:
- Прилог бр. 1 - Спецификација писаног материјала за теоријска истраживања,
- Прилог бр. 2 - Образац понуде за ЈН писаног материјала за теоријска истраживања,
-Прилог бр. 3 - Образац структуре цене за Ш писаног материјала за теоријска
истраживања.

МГ
пукрвшмк
ап јриви

Умножено у 6 (шест) примерка
и достављено:
- „ВАТА 8ТАТ1Ј8" д.о.о., ул. Милутина Миланковића број 1/45, 1 1070 Нови Београд,
- „ЕВ11САТКЖА1, СЕКТКЕ" д.о.о., ул. Кнеза Милоша број 1 7, 1 1 000 Београд,
ес1сепћ-езћор@§та11.сот / ес1с.з{гаспа1а1Ј1§а@§таП.сот,
- „Тће Еп§Кзћ Воо1с", ул. Старо Сајмиште број 29, 1 1070 Нови Београд,
оШсе@еп§Нзћђоо1с.1-з / ргес!га§рапс1га@еп§Нзћ1зоо1<:.гз,
- „М1ККО КШ1ОА" д.о.о., ул. Кнеза Вишеслава број 34, 1 1030 Београд,
ргоЈај а@гш1сго1тј 1§а.гз,
- РЦ МО (уз исплатну документацију),
- реализатору набавке (вс Грдовић Милени) и
- начелнику Групе (за финансије) Б-8 - а/а.
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Пршог бр. 1

Спецификација потребног материјала за теоријска истраживања
1. Воо1еап РипсНопз апс! ТћеЈг АррНса^опз т Сгур1:о§гарћу (АДуапсез т Сотри1ег
8аепсе ап<1 Тесћпо1о§у) - Сћиап-Кип \Уи, Веп§§ио Реп§, 18ВМ: 978-3662488638;
2. Воо1сап РипсИош 1'ог
18ВК: 978-1 108473804;

Сгур1:о§гарћу

ап<1

СосНп§

Тћеогу,

С1аис1е

Саг1е1,

3. Веп* РипсНош: Рипс1атеп*а18 апс! КевиШ, 81ћет Мезпа§ег, 18ВМ: 978-3319325934;
4. Воо1еап КипсИопв: Тћео1-у, А1§огШип8, апД АррНсаИопв (Епсус1орссНа
МаЊетаНсв апс! 118 АррНсаШпв), Ууез Сгата, 18ВК: 978-0521847513;

оИ

5. 1п^огта(:1оп 8есип{у 8с1епсе, 18( ЕеЈШоп, Меа8игт§ 1ће Уи1пегаћП11у 1о Оа(а
Сотргот18е8, Саг! Уоип§, 18ВМ: 978-0128096437;
6. 1п81е1с КасЈЈо: Ап А(:1ас1<: апс! ВсГспве СиЈЈе I 5 ' ес!., РШ§ Уап§, ^т Ниап§,
18ВМ: 978-981 1341533;
7. ПеИ Ехрес11еп1: 8ВК: 1п1гос1и811оп (о 8Јоћуаге ВеГтес! Кас11о (ћЈас^ апс! \ућ!1е)
Уо1итс 1, Раи! С1аг1с, Ваук! С1аг1с, 18ВК: 978-1536814767;
8. Е1с1с1 Ехрсс11сп1 8ВК: ВазЈс Апа1о§ КасНо (Ђ1ас1{ апс! лућИе) Уо1итс 2, Раи! С1аг1с,
Вау1а С1аг1с, 18ВК: 978-1537002521;
9. Р1СИ ЕхресНеп!: 8ВК: Ва81с ВЈ§Ј1:а1 СоттипЈса1:шп8 (ђ!ас!с апс! \ућ!1с) Уо1итс 3, Раи!
С1аг1с, Вау1с1 С1аг1с, 18ВМ: 978-1537324494;
10. 1)ј§1<:а1 Мос1и1а«оп8 ивт« РуШоп, МаИшгапаЉап УЈз^аиаЉап, 18ВК: 978-1712321638;
11. Масћте Ееагпт§ 1'ог 81§па1 Ргосе881п§: Ва{а 8с!епсе, А1§опЉт8 апс! Сотри1а1шпа1
81аИ8Ис8, Мах А. Ш\е, 18ВК: 978-0198714934;
12. Напс18-Оп Масћте Ееагп1п§ ууШг 8сП«1;-Ееагп, Ксгаз апс! ТепзогПо^: Сопсер18,
Тоо18 апс! Тесћп1^ие8 1о ВшМ 1п1е1Н§сп1; 8у81ст8 2пс1 Ес1., АигеНеп Оегоп,
18ВМ: 978-1492032649;
13. Китепса! Ру1ћоп: 8с1еп1:Шс Сотри1:1п§ апс! ВаЈа 8с!спсс АррНса^опз уу
8с1Ру апс! Ма(р1оШђ, Ко1зег1 Јоћапззоп, 18ВК: 978-1484242452;
14. Нас1ап§ ЕхрозеЈ \У1гс1е88, ТћЈге! ЕЈШоп: \У1ге1е88 8есип<у 8есгс18 &
31ч1Ее11Ноп, Јозћиа ^п§ћ1, Јоћппу Сасће, 18ВК: 978-0071827638.
*Потребан по 1 примерак сваког наведеног наслова.

Страна 4 од 6

Пршог бр. 2

Образац понуде
Понуда бр.
зајавну набавку
од
писаног материјал за теоријска истраживања, под редним бројем 4/2021.

ПОДАЦИ О ПОНУЋАЧУ
Напомена: податке уписати у празном делу обрасца
НАЗИВ ПОНУЋАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА (и општина);
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛ./ФАКС:
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЋАЧА:
БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОТВРЋУЈЕ И ЛИЧНО ЈЕМЧИ ДА СУ ДОКУМЕНТА
ПРИЛОЖЕНА УЗ ПОНУДУ ВЕРНА ОРИГИНАЛУ И ДА СУ, НА ДАН
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, ВАЖЕЋА У ПОГЛЕДУ ЧИЊЕНИЦА ИЗНЕТИХ У
ЊИМА.

Место и датум:

Овлашћено лице понуђача:

м.п.

(име, презиме и потпис)

(читак отисак печата)
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Пршог бр. 3

Образац понуде са структуром цене
Назив:
Подаци о
понуђачу

Адреса:
Број понуде:
Датум састављања понуде:
Предмет набавке

Писани
материјал за
теоријска
истраживања

ГЧ

о
СЧ

41&,
1О

1

Јед.
мере

Кол.

Ставка из
спецификације

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ком

Ј

Јединична
цена без

пдв

Јединична
цена са

пдв

Укупан износ без ПДВ-а:
Стопа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупна вредност са ПДВ-ом:
Крајњи рок испоруке (не може бити дужи о,о, 100 дана) ]е
дан а од датума
пријема наруџбенице (као датум пријема нар уџбенице узима се датум с а потврде о
пријему исте електронсом поштом или телефак сом, а у случају немогућност!1 слања исте
на наведени начин као датум пријема узима се датум на повратници који је звидентиран
од стране примаоца).
Рок плаћаша (не може бити краћи од 30 даш0 је
дана од дана достављања
рачуна у деловодство наручиоца.
Попуда важи (не може бити краћи од 30 дана)
дана од дана отварања понуда.
Напомепа: у пољу „крајњи рок испоруке" ие упосити датум иего максималпи број дапа пеопходан за
испоруку добара (ипр. 90 даиа).

Место и датум:

Овлашћено лице понуђача:

м.п.

(име, презиме и потпис)

(читак отисак печата)
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