Република Србија
Mинистарство финансија - Управа за јавни дуг
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Назив наручиоца:
Република Србија, Mинистарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, Република Србија
Интернет адреса наручиоца: www.javnidug.gov.rs
2. Врста наручиоца: органи државне управе.
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су услуге – избор саветника за правно саветовање и заступање у
вези са емитовањем и откупом обвезница Републике Србије на међународном
финансијском тржишту за 2019. и 2020. годину, ЈНМВ 1/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 79110000 – Правни савети и заступање
5. Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број
понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум:
Време трајања оквирног споразума је 2 године.
Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем.
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за избор нјповољније понуде је „најнижа понуђена цена”.
7. Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација ће бити доступна на Порталу јавних набавки и интернет
страницама Министарства финансија www.mfin.gov.rs и Управе за јавни дуг
www.javnidug.gov.rs. Конкурсна документација се може преузети лично на адреси:
Mинистарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп Лукина 7-9, Београд
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду доставити на адресу: Министарство финансија – Управа за јавни дуг, 11000
Београд, Поп Лукина 7-9, Република Србија, са назнаком: „Понуда за јавну набавку
услуга - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем и

откупом обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2019.
и 2020. годину, ЈНМВ 1/2019 – не отварати”.
Рок за подношење понуде је 5. април 2019. године до 12,00 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 5. априла 2019. године у 12,30 часова, у радним
просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
У поступку јавног отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни
представници понуђача, комисији за јавну набавку наручиоца уручују писмено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
11. Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
12. Контакт: ana.tripovic@javnidug.gov.rs факс: +381 11 2629 055
13. Остале информације: ana.tripovic@javnidug.gov.rs

