ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

закуп добара - закуп пословног, магацинског простора и опреме. Предмет јавне набавке је
обликован у 11 партија, према локацијама и другим захтевима Наручиоца, који су описани у
Одељку Техничка спецификација за сваку партију посебно.
Назив и ознака из општег речника набавке: 70000000 – услуга пословања некретнинама

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

11
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
- За Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 је најнижа понуђена цена
- За партију 11 критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. Елементи критеријума су понуђена цена и трошковна економичност према методологији (детаљно у
конкурсној документацији)
Најнижа понуђена цена (у некој од достављених понуда) закупа пословног простора без обрачунатог пореза на додату вредност дневно (осам сати) x максималан број пондера
(60)
Бц = -----------------------------------------------------------------------Понуђена цена из понуде која се рангира
Најмања удаљеност (у једној од достављених понуда) пословног простора који је предмет закупа од седишта Наручиоца - Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немаљина 22-26, Београд x максималан број пондера (40)
Бте = ----------------------------------------------------------------------------------------------------Удаљеност понуђеног пословног простора који је предмет закупа од седишта Наручиоца - Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немаљина 22-26, Београд, у понуди
која се оцењује и рангира

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
На Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца www.mtt.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија –
Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs,
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине –
Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштити
животне средине- Београд, Немањина 22-26 http://www.mpzzs.gov.rs/
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26 www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је до 08.07.2015. године до 12:00 часова
Понуђач понуду подноси у писаној форми непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и
презиме овлашћеног 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 адресу свих понуђача који су чланови групе понуђача која подноси заједничку понуду, телефон и име и презиме особе за контакт.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или
заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду доставити на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одсек за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26, Писарница, са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку закупa пословног, магацинског простора и опреме, број јавне набавке О-17/2015, Партија ________ ,(понуђач уписује за коју
партију/е подноси понуду)
– НЕ ОТВАРАТИ“

Место, време и начин отварања понуда:

Понуде ће бити отворене истог дана по истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова, у
просторијама Наручиоца, у Београду, ул. Немањина 22-26, 3. спрат, крило Б, канцеларија
број 8.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници Понуђача, ако пре
почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку наручиоца овлашћење за
учествовање у име тог Понуђача. Овлашћење мора да буде оверено печатом и потписано од
стране одговорног лица понуђача, а број овлашћења и име представника понуђача се
уписује у Записник о отварању понуда. У супротном, учествују као јавност и не могу
предузимати активне радње у поступку отварања (истицање приговора, потписивање
записника о отварању понуда и др.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
број јавне набавке O-17/2015

Рок за доношење одлуке о додели уговора или обустави поступка је 25
дана од дана отварања понуда, осим у нарочитим случајевима, као што је
обимност или сложеност понуда, када рок може бити 40 дана од дана
отварања понуда;
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одсек за јавне набавке, Немањина
22-26, Београд, е-пошта: javnenabavke@mtt.gov.rs, Анекс А, 7. спрат, канцеларија бр. 3.

