На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије”, број 124/12),
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА
И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ
Булевар уметности 2A, 11000 Београд
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке, редни број 10/2013
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Булевар
уметности 2А, www.rdvode.gov.rs.
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
4. Врста предмета јавне набавке: Услуге.
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услуга ледоломаца на одбрани од леда у зимској сезони 2013/2014. године на Дунаву од
rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав; 63726200 – услуге ледоломаца.
6. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума за доделу уговора су:
1) Понуђена цена
до 80 пондера;
2) Начин плаћања
до 20 пондера.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa
где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.rdvode.gov.rs.
8. Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде, www.mfp.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине, www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.minrzs.gov.rs.
9. Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати непосредно
или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Републичка дирекција за воде, Булевар уметности 2А, сваког радног дана
од 900 до 1600 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком - „Понуда за
јавну набавку услуга ледоломаца на одбрани од леда на Дунаву и у зони ушћа Тисе и
Саве у Дунав у зимској сезони 2013/2014. године - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је дужан
да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт лице.
Крајњи рок за подношење понуда је 40-ти дан од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, до 1000 часова.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће
се 40-тог дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних

