ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Aдреса наручиоца
Кнеза Милоша 20, Београд
Интернет
страница
www.mfin.gov.rs
наручиоца
Врста наручиоца
Врста поступка
набавке

Орган државне управе
јавне

Отворени поступак

Врста предмета
Добра
Опис предмета набавке и
Замена фасадне расвете, ЈН 5/2019;
Назив и ознака из
31527200-8 –Спољна расвета
општег речника набавки
Избор најповољније понуде извршиће се применом
критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У случају да после оцењивања понуда две или више
прихватљивих понуда имају исту понуђену цену уговор ће
бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок плаћања.
Уколико буду постојале две или више прихватљивих понуда
имају исту понуђену цену и исти понуђени рок плаћања,
уговор ће бити додељен понуђачу који буде извучен путем
жреба.
Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче који су
Критеријум,
елементи
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
критеријума за доделу
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
уговора
имају исту понуђену цену и исти понуђени рок плаћања.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ће све те папире ставити у кутију, куглицу или други
подесан предмет одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
Начин
преузимања Конкурсна документација објављена је на Порталу јавних
конкурсне
набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници
документације, односно Наручиоца www.mfin.gov.rs
интернет адреса где је
конкурсна
документација доступна
Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране
Наручиоца најкасније до дана 4. јуна 2019. године до 11,00
Начин
подношења
часова.
понуде
и
рок
за
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у
подношење понуде
затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да

Место, време и начин
отварања понуда
Услови
под
којима
представници понуђача
могу
учествовати
у
поступку
отварања
понуда
Рок за доношење одлуке

Лица за контакт

се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији
потребно је навести назив и адресу понуђача, са бројем
телефона лица за контакт. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у
заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу:
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20, са
назнаком на коверти, односно кутији „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ ДОБАРА – ЗАМЕНА ФАСАДНЕ РАСВЕТЕ, ЈН
5/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена
од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. Наручилац
ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити
понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде,
са назнаком да су поднете неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана након истека
рока за достављање понуда, односно дана 4. јуна 2019. године,
у 11,30 часова у просторијама Министарства финансија,
Београд, Кнеза Милоша број 20, канцеларија број 235, уз
присуство овлашћених представника заинтересованих
понуђача.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног
отварања понуда, морају Комисији за јавну набавку предати
оригинални примерак писаног овлашћењa за учешће у
поступку отварања понуда.
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка
биће донета у року који не може бити дужи од 25 дана од дана
отварања понуда. Одлука ће бити објављена на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од 3
дана од дана доношења.
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