ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне
набавке:
Врста предмета:
Опис предмета
набавке, назив и
ознака из општег
речника набавке:

Број партија:

Канцеларија за Косово и Метохију
Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр.2
www.kim.gov.rs
Органи државне управе
Отворени поступак – јавна набавка број 11/2015
Добра
Предмет
јавне
набавке
је
набавка
добарапољопривредне машине и опрема, у оквиру релаизације
пројекта ИПА 2012, подршка унапређењу животних
услова повратника и затварању колективних центара,
назив и шифра из Општег речника набавкипољопривредне машине 16000000, разне конструкције44212320, каце- 4461850
Јавна набавка је обликована у 3 партије и то:
Партија 1 - Пољопривредне машине, ОРН 16000000 Пољопривредне машине;
Партија 2 - Разне конструкције, ОРН 44212320 - Разне
конструкције;
Партија 3 - Каце, ОРН 4461850 – Каце.

Критеријум за доделу
уговора:
Начин преузимања
конкурсне документације,
односно интернет адреса
где је конкурсна
документација доступна:

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:

најнижа понуђена цена
Конкурсна документација преузима се са Портала
јавних набавки и са интернет адресе наручиоца:
www.kim.gov.rs
О пореским обавезама: Пореска
управа
(Министарство
финансија),
адреса:
Саве
Машковића 3-5, Београд, интернет адреса:
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске
управе могу се добити исправне информације о
адресама и контакт телефону органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе
о пореским обавезама које администрирају ови
органи;
О заштити животне средине: Агенција за заштиту
животне средине (Министарство пољопривреде и
заштите животне средине Републике Србије),
адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд.
интернет адреса: http://www.mpzzs.gov.rs/ адреса
Агенције за заштиту животне средине: Руже
Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције:
www.sepa.gov.rs; Министарство рударства и
енергетике за заштиту животне средине у области
енергетике адреса: Немањина бр.22-26 Београд,

Начин подношења понуде
и рок за подношење
понуде:

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

интернет адреса: http://www.mre.gov.rs
О заштити при запошљавању, условима рада назив државног органа: Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, адреса:
Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем
поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште
мора да обезбеди да иста буде примљена од стране
наручиоца до датума и часа који је одређен у овом
позиву.
Понуде се достављају у писаном облику на српском
језику у затвореној коверти или кутији, затворене
на начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Канцеларија за
Косово и Метохију, Београд, Булевар Михајла
Пупина бр.2- источно крило. Коверат или кутија са
понудом на предњој страни мора имати писани
текст Понуда за јавну набавку добара пољопривредне машине и опрема, ЈН број 11/2015
– НЕ ОТВАРАТИ са позивом на број партије. На
полеђини уписати назив, број телефона и адресу
понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није
примљена од стране наручиоца до датума и часа
који је одређен у овом позиву.
Наручилац ће по oкончању поступка јавног
отварања понуда, вратити понуђачима неотворене,
све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да
су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Рок за подношење понуде истиче 24. августа 2015.
године у 09.00 часова.
Отварање понуда је јавно и одржаће се 24. августа
2015. године у 09.30 часова у Kанцеларији за
Косово и Метохију, Београд, ул. Булевар Михајла
Пупина бр.2, пети спрат, сала 533.
Представници понуђача, пре почетка јавног
отварања понуда, морају комисији наручиоца
поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања
понуда, издато на меморандуму понуђача које је
заведено и датирано.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5
дана од дана јавног отварања понуда.
Наташа
Лазаревић,
телeфон
011/301-45-36
natasa.lazarevic@kim.gov.rs

