Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца
Број: 05-319/3/2016
Београд, 20. 9. 2016. године

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке бр. 05-319/2016 од 6. 9. 2016. године, наручилац објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 1.2.7/2016
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца,
Масарикова 2, 11000 Београд, Република Србија
Интернет страница наручиоца: www.apml.gov.rs
2. Врста наручиоца:
Орган државне управе.
3. Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима који уређују ову област. Поступак се спроводи ради закључења
уговораојавној набавци.
4. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности услуга ЈНМВ 1.2.7/2016 - услуге одржавања
софтвера.
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН: 72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера.
Врста, опис и количине предмета јавне набавке биће одређене у конкурсној документацији.
5. Процењена вредност јавне набавке укупно:
Процењена вредност ЈНМВ 1.2.7/2016 износи 483.300,00 динара без ПДВ.
6. Опис партија:
Јавна набавка није обликована по партијама.
7. Критеријум и елементи критеријума за додели уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе
утврђени конкурсном документацијом.
Масарикова 2
Београд, Република Србија
Тел. (381) (0) 11 2060-151* Факс (381) (0) II 2060-150
www.apml.gov.rs

8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних
набавки и са интернет странице наручиоца www.apml.gov.rs,
9. Право учешћа у поступку:
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва правна и физичка лица која испуњавају
обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона а који су ближе одређени
конкурсном документацијом.
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у
складу са чланом 77. Закона и условима из конкурсне документације.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
10. Начин подношења понуде и рок:
Понуде се могу поднети:
- непосредно у пословним просторијама наручиоца на адреси: Министарство
финансија, Управа за спречавање прања новца, 11000 Београд, Масарикова број 2.
(канцеларија 1). Радно време: 07:30 - 15:30 сваког радног дана.
- путем поште на адресу: Министарство финансија, Управа за спречавање прања
новца, 11000 Београд, Масарикова 2.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Рок за подношење понуде је 29. 9. 2016. године, до 12 часова, без обзира на начин доставе.
11. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца, Управа за спречавање прања
новца, 11000 Београд, Масарикова 2. (канцеларија 10), дана 29. 9. 2016. године у 13 часова.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да Комисији за јавну
набавку преда уредно пуномоћје.
13. Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 7 (седам) дана од дана јавног отварања
понуда а закључење уговора - у року од 8 (осам) дана од дана коначности одлуке о додели
уговора, односно од дана када се стекну законски услови.
14. Лице за контакт:
Драгана Станковић, телефон/факс: 011/2060-153 - 011/2060-150,
E-mail адреса: dstankovicfgiapml .org.rs
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