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Ма основу члана 39. Закона о јавним набавкама („СГ РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15),
овим путем вас позивамо да доставите понуду за извршење набавке пуњивих ручних
светиљки \У-\УГ 8-220 са лед сијалицом у количини од 20 комада, по следећим
елементима:
1.

Назив, адреса и ин ј ернет страница наручиоца.
Министарство одбране Републике Србије, Војска Србије, Војна пошта
Крагујевац, Крагујевачког октобра бб, 3 4 0 0 0 Крагујевац, \ у \ у \ у . т о ( ј . е о у . Г 5 .

3 2 6 2

2. Врста наручиоца
Корисник буџетских средстава.
3. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности издавањем наруџбенице.
4.

Предмет јавне набавке је „Набавка пуњивих ручних светиљки ^-АУГ 8-220 са лед
сијалицом у количини од 20 комада".

5.

Назив и ознака из општег речника набавке:
Број из ОРН

Редни бр.
из Плана ЈН за 2017. год.

31500000

1.1.18

Назив задагка
Расветна опрема и електричне светиљке

1-

6. У циљу достављања тачније понуде представници понуђача могу тражити додатнја
појашњења. Лице за контакт у ВП 3262 Крагујевац је капетан Марко Зечевић
(телефон 034-507-204).
7.

Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена.

8.

Обавезан услов за учествовање бр. 1: Валута плаћања — вирмански са роком 30
дана, рачунајући од дана завођења вашег рачуна у нашем деловодству по завршеној
набавци.

9.

Обавезан услов за учествовање бр. 2; Рок важења понуде не може бити краћи од 30
(тридесет) дана.

10. Понуђач понуду > целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном,
понуда се одбија.
11. Понуду досгавити два примерка у затворсној коверти на адресу Војна поште 3262
Крагујевац, Крагуквачког октобра бб (ПАК 555203), са напоменом:
"Поиудн $а ЈНМ1, пр. 79/2017 - „Набавка пуњивих ручних
лел сијалниом" - !> ОТВЛРАТМ".

8-220 светиљки са
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12. Рок за достављањс ионуда је најкасније до 22.09.2017. године, до 12.00 часова.
13. 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 22.09.2017. године у 12.05 часова.
14. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са овлашћењем за
учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику
наручиоца пре почетка јавног отварања понуда.
15. Наручилац ће донеги одлуку о додели наруџбенице у року од максимално 10 дана од
дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим
подносиоцима понуда најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.
16. Наручилац ће у складу са чланом 55. Закона о јавним набавкама („СГ РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/15) објавити огласе о јавној набавци на Порталу јавних набавки
и интернет страници Министарства одбране уууууу.паћауке.тод.^оу.гз.
Прилог: Образац изјавс понуђача о независној понуди.

МЗ/.-

Доставити факсом:
-

"ТУигШ", Булевар Краљице Марије бб, 34000 Крагујевац (фах 034/301-881).

-

"\Уоћу Н а ш " Копаоничка бр. 1, 34000 Крагујевац (тел 034/355-434).

-

"Ме1аћо"', Шумадијска 8, 34000 Крагујевац (тел 034/352-705).

-

"М1госо" (!.о.о, др Зорана Ђинђића бр. 19, 34000 Крагујевац (тел 034/331-824).
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Прилог

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И З

Ј А В А

На осиову члана 26. Закона о јавним набавкама („СГ РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15)
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 за јавну набавку мале вредности бр. 79/2017 за извршење
„Набавка пуњивих ручпих светиљки са лед сијалицом \У-\УГ 8-220".

Место и датум

Понуђач
(штампано име и презиме одговорног лица)

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