ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова Бр.02-4248
09.10.2013.године

На основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. став 1. и члана 60 став
1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) као и
Решења о именовању службеника за јавне набавке за спровођење поступка
јавне набавке бр. 02-4190 од 04.10.2013.године, Фонд за развој Републике
Србије сачињава и упућује следећи
Позив за подношење понуда
Назив Наручиоца: Фонд за развој Републике Србије,
Адреса Наручиоца: Булевар Немањића 14 а,Ниш; као и адреса Филијале
Београд: Кнез Михаилова 14, Београд;
Интернет страница Наручиоца: www.fondzarazvoj.gov.rs
Врста Наручиоца: Пружалац финансијских услуга;
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности;
Врста предмета јавне набавке: Добра;
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет набавке је безоловни моторни бензин;
Предметна набавка је дефинисана у општем речнику набавке на позицији
09000000-нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије
Број партија: Предмет јавне набавке није обликован по партијама;
Критеријум, елементи
најповољнија понуда;

критеријума

за

доделу

уговора:

Економски

Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне
документације може се извршити са Портала јавних набавки и интернет странице
наручиоца www.fondzarazvoj.gov.rs
Адреса и интернет адреса 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.:
Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs
Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs
Министарство правде и државне управе Реп.Србије – www.mpravde.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Реп. Србије –
www.minrzs.gov.rs
Министартво енергетике, развоја и заштите жив.средине - www.merz.gov.rs

Фонд за развој Републике Србије
Булевар Немањића 14а, 18000, Ниш,
Филијала Београд, Кнез Михаилова 14, тел: 011/3282-190, факс: 011/2627-214
Матични број: 07904959, ПИБ: 100121213
e-mail: office@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs

ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси 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.
Понуду доставити искључиво на адресу: Фонд за развој Републике СрбијеФилијала Београд, ул. Кнез Михаилова 14, Београд, са назнаком на коверти
или кутији:
,,Понуда за поступак за јавне набавке бензина ЈН бр.2/2013 - НЕ
ОТВАРАТИ”
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
18.10.2013.године до 12 часова, без обзира на начин како је послата,
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити дана
18.10.2013.године у 12.10 минута у просторијама Филијале Београд, ул. Кнез
Михаилова 14, Београд.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача који хоће да присуствују јавном
отварању понуда морају службенику за јавне набавке поднети овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: до 15 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Немања Јанковић;
-путем е маила: nemanja.jankovic@fondzarazvoj.rs
-путем поште на адресу Кнез Михаилова 14, Београд.

Службеник за јавне набавке
Немања Јанковић
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