ВОЈНА ПОШТА
број 2084
број 3161-5
16.април 2018. године
БЕОГРАД

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012,
14/15, 68/15), достављамо вам
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.13-235-67/2018
1. Назив и адреса наручиоца: ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД, ул. Ослобођења број 30
Раковица, 11090 Београд.
2. Спецификација: Репроматеријал за рад обућарске и кројачке радионице, према
Прегледу потребних добара - Прилог (у прилогу уз овај позив).
3. Рок испоруке ће бити одређен у складу са понуђеним роком испоруке понуђача са
најниже понуђеном ценом и рачуна се од тренутка пријема наруџбенице.
4. Гаранција за понуђена добра ће бити одређена у складу са понуђеном гаранцијом
најповољнијег понуђача.
5. Начин достављања понуде и рок за достављање понуде:
Добављачи треба да доставе понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу
понуде – Образац понуде са Прилогом бр. 1 који се налази у прилогу овог позива.
Уз Образац понуде са Прилогом за репроматеријал за рад обућарске и кројачке
радионице, потребно је доставити попуњене обрасце:
Прилог бр. 2 - Изјава о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН
Прилог бр. 3 - Изјава о независној понуди
Подаци по понуђачу.
Уколико је предузеће понуђач регистрован понуђач и уписан у регистар понуђача
овлашћено лице предузећа дужно је да наведе на којој интернет страници се подаци
могу проверити и у том случају није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова – члан 78 став 5 ЗЈН.
Упутство понуђачу за састављање и подношење понуде:
Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом
Добављача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је
предата.
Понуда се подноси на адресу: ВП 2084 Београд, ул. Ослобођења број 30 Раковица,
Београд.

На коверти или кутији мора бити наведено:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.13-235-67/2018- НЕ
ОТВАРАТИ
На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса Добављача,
број телефона и име и презиме особе за контакт.
Рок за подношење понуда је до 11.00 часова, дана 25.04.2018. године.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
наведеног рока, без обзира на начин на који је достављена.
Наручилац ВП 2084 Београд ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
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.
Понуда треба да садржи јединачну и укупну цену за све позиције, укупну вредност без
ПДВ и укупну вредност са ПДВ, као рок испоруке и гаранцију.
6. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ВП 2084 Београд:
ул. Ослобођења број 30, Раковица, Београд, објекат 15, канцеларија бр. 3, касарна
Кнежевац.
Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у
11.15 часова, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 25.04.2018.
године.
7. Услови под којима представници Добављача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
Понуђача.
Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда комисији за
набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на лице
које присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу
предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и
потпис овлашћеног лица.
8. Рок за доношење одлуке о издавању наруџбенице и издавање наруџбенице:
Одлука о издавању наруџбенице биће донета у року од 10 (десет) дана од дана/часа
отварања понуда.
9. Одлука о најповољнијем понуђачу биће донесена на основу критеријума најниже
понуђена цена.
10. Наручилац задржава право да одустане од појединих врста или количина ПС.

11. Уколико испоручилац није у могућности да испоручи сва средства наведена у
наруџбеници, обавезан је да ВП 2084 Београд о томе обавести најкасније 5 (пет) дана
по примању наруџбенице, у том случају наруџбеница престаје да важи и нова
наруџбеница се додељује другом најповољнијем понуђачу према критеријуму за
рангирање понуда.
12. Уколико добављач закасни са испоруком више од 20 (двадесет) дана од крајњег рока
за испоруку добара, тада наруџбеница престаје да важи и нова наруџбеница се
додељује другом најповољнијем понуђачу према критеријуму за рангирање понуда.
13. Испоручена добра морају бити нова, упакована у произвођачку амбалажу.
14. Начин плаћања: вирманом 30 дана од дана достављања фактуре у деловодство
ВП 2084 Београд.
15. Отказивање испоруке (казнена одредба): уколико испоручилац не изврши испоруку
добара у року дефинисаном у наруџбеници дужан је да купцу плати уговорну казну у
висини од 0,25% дневно за вредност робе коју није испоручио исказаној без ПДВ-а, а
за сваки радни дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5% од укупне
вредности.
16. Трошкови транспорта су урачунати у понуђену цену.
17. Не достављати добра брзом поштом, услед обавезе комисијског квантитативног и
квалитативног пријема добара од стране наручиоца ВП 2084 Београд.
18. На све што није посебно дефинисано овим позивом примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/2012, 14/15,68/15).
19. Лице за контакт:
Јасмина Јовановић, телефон: 011/3053-488 и Игор Арифовић, телефон: 011/3053-476.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Добављач

_______________________________

Број понуде _______________________________
Датум

_______________________________

Место

_______________________________

Рок важења понуде __________________________
Бр.телефона _______________________________
Факс бр.

_______________________________

ПОНУДА
На основу Позива за достављање понуда бр. 3161-5 од 16.04.2018.године ВП 2084
Београд, у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.13-235-67/2018, дајемо понуду
према овом Обрасцу понуде
Р.Б.

Назив ПС

Јединачна
ЈМ Количина вредност
без ПДВ-а

1.

Нитне 8 мм

пар

350

2.

Нитне 10 мм

пар

350

3.

Нитне 12 мм

пар

350

4.

Нитне 16 мм

пар

350

5.

Нитне 20 мм

пар

350

6.

Четка за мазање лепка (од 20 до
30 мм)

ком

35

7.

Четка за гланцање обуће

ком

30

8.

Месингани шрафови 3x30

ком

1500

9.

Пластичне посуде за лепак и
држање четки

ком

2

10.

Црни машински конац Н-30

м

4000

11.

Црни машински конац Н-40

м

4000

12.

Бели конац за ручно шивење Н10

м

1800

Јединачна
вредност
са ПДВ-ом

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Браон конац за ручно шивење Н10

м

1800

Конац машински тегет плав

ком

5

Конац машински бордо

ком

5

Обућарски ексери 3x20

кг

7

Обућарски ексери 3x20

кг

7

Обућарски ексери 3x20

кг

7

Табаница бр. 35

пар

150

Табаница бр. 36

пар

150

Табаница бр. 37

пар

250

Табаница бр. 38

пар

180

Табаница бр. 39

пар

180

Табаница бр. 40

пар

180

Табаница бр. 41

пар

250

Табаница бр. 42

пар

600

Табаница бр. 43

пар

600

Табаница бр. 44

пар

450

Табаница бр. 45

пар

200

Табаница бр. 46

пар

300

Табаница бр. 47

пар

100

Табаница бр. 48

пар

100

Ручна игла за ручно шивење Н-6

ком

30

Ручна игла за ручно шивење Н-8

ком

30

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ручна игла за ручно шивење Н10

ком

30

Игле за шиваћу машину 150x10

ком

80

Уље машинско за шиваћу
машину

л

8

Црна ацетонска лак фарба

л

8

Водена црна фарба за ђон

л

30

Маказе EPILIR MNPT 6’’

ком

3

Маказе MNP 6’’

ком

3

Маказе за кројење

ком

2

Маказе за шивење

ком

3

л

2

Метар кројачки

ком

10

Парачи

ком

10

Лепак синтелан

кг

20

Лепак двокомпонентни ''888''

кг

10

Уље машинско за подмазивање
машинице за бријање

Укупна цена понуђених добара је __________________ динара без ПДВ, односно
___________________ динара са ПДВ.
Рок испоруке је _________ дана (не више од 10 дана) од тренутка достављања
наруџбенице.
Гаранција за испоручена добра је _____________ месеци.
Прилози:
Прилог бр. 2 - Изјава о испуњавању услова
Прилог бр. 3 - Изјава о независној понуди
Место и датум:

Добављач:

_______________________

__________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________
(пун потпис)

М.П.
(читак отисак печата)

Прилог бр. 2

Примерак Изјаве о испуњавању и прихватању услова наведених у тачки 7. овог
позива
И З Ј А В А
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у целини
испуњавам услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015) и да, подношењем понуде, у потпуности прихватам све услове који су наведени у
позиву број 3161-5 од 16.04.2018. године, по којима подносим своју понуду за
репроматеријал наведен у позиву. Сагласан сам да ти услови у целини представљају
саставни део наруџбенице која не може бити контрадикторна овим условима.

У _________________,
дана ___.___.2018. год.

м.п.

Понуђач
_______________________

Прилог бр. 3

Примерак Изјаве о независној понуди

И З Ј А В А
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам
понуду у складу са позивом број 3161-5 од 16.04.2018. године поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима сходно члану 26. Закона о
јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015).

У _________________,
дана ___.___.2018. год.

м.п.

Понуђач
_______________________

