МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално-финансијске послове
Београд
упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
расходованих превозних средстава – моторних возила путем
продаје у виду секундарних сировина, из објеката полицијских управа и седишта
Министарства унутрашњих послова 07 број: 7276 /21

У ПОСТУПКУ Отуђења

1.
Продавац, Министарство унутрашњих послова, позива Вас да припремите и
поднесете понуду у складу са условима одређеним у конкурсној документацији и позивом
за достављање понуда.
Конкурсну документацију је могуће преузети са интернет странице Министарства
унутрашњих
послова:
www.mup.gov.rs
(http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/finansije/Konkursi),
лично
у
просторијама
Министарства, на адреси: Булевар Зорана Ђинђића број 104, 1. спрат, канцеларија 150 или
захтевом за достављање конкурсне документације упућене мејлом на адресу:
jasna.msimic@mup.gov.rs
2.
Предмет поступка 07 броj: 7276 /21 је отуђење 531 расходованог превозног
средстава – моторног возила путем продаје у виду секундарних сировина из полицијских
управа и седишта Министарства унутрашњих послова.
3.
Понуда се сматра благовременом уколико је достављена наручиоцу до 05.01.2022.
године до 10:00 часова на писарници Наручиоца.
Понуда се подноси на адресу: Министарство унутрашњих послова Републике
Србије, Сектор за материјално-финансијске послове, Београд, Булевар Зорана Ђинђића
број 104 - писарница, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:
« ПОНУДА ЗА ОТКУП РАСХОДОВАНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА – МОТОРНИХ
ВОЗИЛА У ВИДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА 07: БРОЈ: 7276/21 - НЕ ОТВАРАТИ ».
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти и на полеђини коверте наводи свој
тачан назив и адресу.
Понуду која се не достави на назначен начин Kомисија Продавца неће разматрати,
као ни понуду која стигне у оштећеној или незапечаћеној коверти.
Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у позиву, сматраће
се неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде Продавац ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.

Комисија Продавца ће разматрати само исправне понуде. Неисправне понуде
Комисија неће даље разматрати, већ ће их одбацити/одбити.
4.
Поступак отварања понуда ће се спровести 05.01.2022. године у 11:00 часова у
просторијама Министарства унутрашњих послова, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића
број 104, 1.спрат, канцеларија 150. Поступак отварања понуда је јаван. Јавност
подразумева присуство представника понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка
поступка, морају предати посебно писмено овлашћење за присуство поступку отварања
понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
5. Критеријум за оцењивање понуда је: највиша понуђена цена по јединици мере.
Уколико се на основу критеријума за оцењивање понуда не може извршити рангирање
прихватљивих понуда (због идентичне понуђене цене), одредиће се накнадни рок у коме
ће се извршити непосредно преговарање по питању цене, а са понуђачима чија је понуда
оцењена прихватљивом, у ком цена и остали битни елементи уговора не могу бити
неповољнији по Наручиоца од иницијално понуђених.
Напомена: Продавац ће обуставити поступак отуђења расходованих превозних средстава
– моторних возила уколико понуђена цена учесника у поступку буде испод реалних
тржишних цена, а на дан отварања понуда, што ће бити утврђено провером на тржишту
непосредно након отварања понуда, и констатовано приликом израде Извештаја о
стручној оцени понуда.
Рок за доношење одлуке у предметном поступку је 15 (петнаест) дана рачунајући од дана
отварања понуда.
6.
Преузимање расходованих превозних средстава – моторних возила вршиће се
сукцесивно, по динамици наручиоца, за све време трајања уговора, на локацијама
опредељеним у конкурсној документацији.
7.
Право на учествовање у поступку и достављање понуда имају сва правна лица и
предузетници који испуњавају услове опредељене у конкурсној документацији, и имају
право обављања послова откупа секундарних сировина која је предмет овог поступкa.

