Чувати I
Ф/Рбр: 3
Обрађив

дине
аковић

ВОЈНА ПОШТА
бр 3262
бр. 03-2/Ј&3-5
11.2018. године
КРАГУЈЕВАЦ

На основу чланова 55. и 60. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
ВП 1205 Бањица објављује,

1. Назив, адреса и интернет страница наручиода
Министарство одбране Републике Србије, Војска Србије, Војна пошта
улица Крагујевачког октобра бб, 3 4 0 0 0 Крагујевац, \у\у\у.то<±аоу-Г5.

3262

Крагујевац,

2. Врста наручиоца
Корисник буџетских средстава.
3. Врста поступка јавне набавке
Реализација друге фазе Оквирног споразума број 9 9 1 - 2 8 од 2 0 . 0 3 . 2 0 1 8 . године.
4. Назив и ознака из општег речника набавке
Број из
ОРН
14000000

Број задатка
(позиција из плана)
1.1.3

Назив задатка
Потрошни материјал

5. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка потрошног материјала према спецификацији из прилога
бр. 1 овог позива.
6. Број партија
Јавна набавка је обликована у 3 (три) партије према следећем:
-

Партија 1 - Разни грађевински материјали од дрвета (партија 2. ОС)
Партија 2 - Браве, кључеви, шарке (партија 12. ОС)
Партија 3 - Вијци (партија 13. ОС)

7. У складу са тачком 7.1 Оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године, а у вези
квалитета добара, исти морају у погледу квалитета одговарати захтевима квалитета
произвођача.
8. У складу са тачком 7.2 Оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године Добављач
приликом испоруке добара, мора да обезбеди сву потребну документацију о предметном
8
добру.
•• •
Страна 1 до 8

9. Место испоруке добара је касарна „Н.Х. Милан Благојевић", улица Крагујевачког
октобра бб, 34000 Крагујевац.
10. Потенцијални понуђачи су сви потписници Оквирног споразума број 991-28 од
20.03.2018. године са којима је закључен оквирни споразум за партије број 2, 3, 12 и 13 у
складу са прилогом бр. 3 оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године.
11. Избор најповољнијег понуђача и додела јавне набавке
Избор најповољнијег понуђача за све партије биће спроведен према одредбама члана 85.
став 1 под 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015
и 68/2015), односно према критеријуму најнижа понуђена цена.
12. У случају да добављачи поднесе понуду за више од једне партије, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
13. Понуде добављачи достављају у затвореној коверти на адресу: ВОЈНА ПОШТА 3262
Крагујевац, ул. Крагујевачког октобра бб, 34000 Крагујевац са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара бр. 104/2018 - Набавка потрошног материјала - НБ
ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте мора бити исписан:
- тачан назив и адреса добављача,
- број и датум понуде.
14. Рок за достављање понуда је 15.11.2018. године до 10.00 часова.
15. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца
(ВП 3262 Крагујевац, касарна "НХ Милан Благојевић", објекат број 5) по истеку рока за
подношење понуда, односно 15.11.2018. године у 10.05 часова.
16. Отварању понуда могу присуствовати представници добављача са уредним овлашћењем
за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику
наручиоца пре почетка јавног отварања.
17. Наручилац ће одлуку о избору најповољнијих понуда за све партије донети у року од
максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац
ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од 3 (три) дана од дана њеног
доношења.
18. Понуда треба да садржи све елементе дефинисане овим позивом, саставни и обавезни
елементи понуде су:
• Образац изјаве понуђача о независној понуди (образац из Прилога број 2)
• Образац понуде са следећим обавезним елементима:
- Број понуде,
- Место и датум издавања понуде,
- Образац структуре цене (образац из Прилога број 3),
- Рок за испоруку добара који не може бити дужи од 20 (двадесет) дана,
- Гаранција на испоручена добра која не може бити краћа од 12 (дванаест) месеци,
- Начин и опција плаћања.
19. У случају да понуда не садржи тражене елементе из овог позива, неће бити узета у
разматрање.
20. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити
у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 3262 Крагујевац, са
назнаком: „Питања за јавну набавку - Потрошни материјал, ЈН бр. 104/2018" или путем
телефакса на број 034/507-204 у времену од 08.00-14.30 часова.
21. Лица за контакт у оквиру ове набавке је мајор Милан Раковић, тел. 034/507-282.
Страна 2 до 8

Молимо вас да у складу са Оквирним споразумом број 991-28 од 20.03.2018. године и
овим Позивом доставите своје понуде.

Прилози:
- Прилог бр. 1: Спецификација добара за набавку
- Прилог бр. 2: Образац изјаве понуђача о независној понуди
- Прилог бр. 3: Образац понуде са обавезним елементима

За ВП 3262 Крагујевац
п отауко^ник

Умножено у 1 (један) примерак
и достављено:
РЦ МО (уз предмет ЈН) и
објављено на порталу порталу за јавне набавке МО
Достављено
факсом следећим
- „МР МАКК"
д.0.0., добављачима:

-

„ТР ВОЈА>Ј" д.о.о.,
„ГРАДАЦ ПРОМЕТ" д.о.о.,
„ М Г Е К - Ж ) 0 0 " д.о.о.,
,Д)ЕМАХ" д.0.0.,
„В1МЕХ" д.о.о.,
„I/ АОТЈА У1ТА & КА^У" д.о.о.,
„РЕБАЕА" д.о.о.,
„РАКВЕХ" д.о.о.,
„СЕЖКАЕ ЕШЕ" д.о.о.,
„МАОИАТ" д.о.о.,
„ЕЕЕКТКА 818ТЕМ" д.о.о.,
„АММШ1КОМЕКС" д.о.о.,
„С1ТУ А1ЈТОТЕНМ1К" д.о.о.

Страна 3 до 8

Спецификација добара за набавку
Партија 1: Разни граћевински материјал од дрвета (партија 2. из ОС)
Иверица: дезен Викуа па(иг 381 ИЛИ одговарајући
1. 520' х 2050' - 4 ком;
2. 520" х 1020" — 4 ком;
3. 100 х 984" - 2 ком;
4. 478" х 1927" - 4 ком;
5. 520 х 1932' -2ком;
6. 864' х 460 - 2 ком;
7. 864' х 450 - 4 ком;
8. 100 х 864" - 6 ком;
9. 450' х 430" - 2 ком;
10.450" х 450" - 1 ком;
11. 100 х 414' - 1 ком;
12. 950" х 700" - 1 ком;
13. 2000" х 1 6 0 - 2 ком;
14. 900" х 2000" - 1 ком;
15. 520 х 984' - 2 ком;
16. 520 х 1932-2 ком;
17. 483" х 5 0 0 - 8 ком;
18. 880" х 460" - 2 ком;
19. 900' х 480" - 2 ком;
20. 780" х 460" - 2 ком;
21. 776" х 447"" - 2 ком;
22. 676"" х 447"" - 2 ком;
23. 414" х 450 - 2 ком;
24. 346"" х 447"' - 1 ком;
25. 950" х 4 0 0 - 1 ком;
26.270"' х 900"" - 1 ком;
27.1500„х 700„-1 ком
Лесонит сирови дебљине З т т
1. 690 х 890 - 1 ком;
2. 790 х 890 - 1 ком;
3. 360 х 440 - 1 ком;
4. 1960 х 505 - 4 ком
Полупроизводи од дрвета:
1. Кекс (20) - 500 ком;
Напомена: Мере које немају назначену мерну јединицу су изражене у ш т .

ГТартија 2: Браве, кључеви, шарке (партија 12. из ОС)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стопица ПВЦ (браон боје) на ексер - 100 ком;
Равна клап шарка за врата од иверице - 1 4 ком;
Пуно колено клап шарка за врата од иверице - 20 ком;
Гардеробна шика - 1 т ;
Носач шике гардеробне - 4 ком;
Носач полице П5 - 100 ком;
Ручица (размакрупе 96 т т ) - 1 0 ком;
Оков за кревет метални, угаони - 2 ком;

Партија 3: Вијци (партија 13. из ОС)
1.
2.
3.
4.

Вијак за дрво са крстастом главом 4x50 - 500 ком;
Вијак за дрво са крстастом главом 4x30 - 1000 ком;
Вијак за дрво са крстастом главом 4x18 - 1000 ком;
Ексер 1 , 6 x 2 5 - 1 к§

Легенда:
' - кантовање ПВЦ траком по једној страни; у дезену материјала;
" - кантовање ПВЦ траком по обе стране; у дезену материјала;
, - кантовање АБС траком по једној страни; у дезену материјала;
„ - кантовање АБС траком по обе стране; у дезену материјала;

Прилог бр. 2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗ ЈАВА

На основу члана 26. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и
68/2015) овом изјавом потврђујемо следеће:
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Изјава се даје за потребе учешћа у јавној набавци бр. 104/2018 материјала.

Место и датум

Набавка потрошног

Понуђач
(штампано име и презиме одговорног лица)

М.П.
(читак отисак печата)
(пун потпис)

Страна 6 до 8

Прилог бр. 3

Образац понуде са обавезним елементима - Пример

/2018*
Понуда број:
За ЈН ВП 3262 Крагујевац број 104/2018
Крагујевац,
.2018. године*
године за ЈН број
од
На основу Позива за достављање понуде 03-2/_
104/2018, достављамо вам понуду за набавку потрошног материјала по следећем:
Ред.
бр.

Коли
чина*

ЈМ*

Назив*

Цена по
ЈМ без
ПДВ*

пдв*

Цена по
ЈМ са
ПДВ*

Укупна
цена*

1.
Цена без ПДВ:

Износ ПДВ:

Цена са ПДВ:

УКУПНО:

Рок за испоруку добара:

дана од пријема наруџбенице.

Услови плађања: вирмански, одложено

дана од дана достављања рачуна наручиоцу

(минимум 30 дана).
Место испоруке добара: ФЦО купаца.
Опција понуде:

дана (минимум 30 дана).

Понуђач

Место и датум

(штампано име и презиме одговорног лица)

М.П.
(читак отисак печата)
(пун потпис)

Страна 7 до 8

