ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Република Србија
Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“
Зајам бр: 8693-YF
1.
Република Србија је добила финансијска средства од Светске банке за потребе
финансирања пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ и намерава да
искористи део ових средстава за финансирање уговора о извођењу грађевинских радова.
2.
Централна фидуцијарна јединица Министарства Финансија овим путем позива
понуђаче који испуњавају услове да поднесу запечаћене понуде за:
ЛОТ 1 – Изградња предшколског објекта у Прокупљу, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCBW-21-63/1
ЛОТ 2 –Доградња предшколске установе у Владичином Хану, реф. бр. SER-ECEC8693YF-NCB-W-21-63/2
Понуђачи имају могућност да поднесу понуду за један или оба лота.
Понуђачи имају могућност да искажу попусте у својој понуди, који ће се примењивати у
случају доделе више од једног уговора, уколико су попусти наведени у Писму Понуде или
достављени писаним путем пре истека рока за подношење понуда, у складу са клаузулом
14.6 Упутства Понуђачима.
3.
Поступак који ће се примењивати на ово надметање биће национално компетитивно
надметање, предвиђено у Смерницама Светске банке: Набавка добара, радова и
неконсултантских услуга у оквиру зајмова Међународне банке за обнову и развој и кредита
и грантова Међународног удружења за развој за зајмопримце Светске банке из јануара
2011 (ревидирано у јулу 2014) („Смернице за набавку“), и отворен је за све понуђаче који
испуњавају услове дефинисане Смерницама за набавку. Уз то је потребно прочитати и
ставове 1.6 и 1.7 у којима је описана политика Светске банке која се тиче сукоба интереса.
4.
Заинтересовани понуђачи који испуњавају услове могу добити додатне информације
у Централној фидуцијарној јединици (ЦФЈ) од Тамаре Травар, tamara.travar@mfin.gov.rs, и
прегледати конкурсну документацију у периоду 09:00–15:00 часова на адреси наведеној
ниже.
5.
Заинтересовани понуђачи који испуњавају услове могу да откупе комплетну
документацију на српском језику подношењем писане пријаве на адресу наведену ниже и
уплатом неповратне накнаде у износу од 5.000,00 динара. Сврха уплате је: SER-ECEC8693YF-NCB-W-21-63, број рачуна: 840-745128843-36 – Остали приходи буџета Републике,

по моделу 97, с позивом на број одобрења 41601, шифра плаћања је 253. Документ ће бити
послат електронском поштом.
6.
Понуде се подносе на адресу наведену ниже на дан или до дана 26.08.2021. године, у
12:00 часова. Елекронско подношење понуда није дозвољено. Закаснеле понуде биће
одбијене. Понуде ће бити јавно отворене у присуству именованих представника понуђача и
свих лица заинтересованих за присуствовање на адреси наведеној ниже дана 26.08.2021.
године, у 12:15 часова.
7.

Све понуде морају бити обезбеђене тендерском гаранцијом:

- за ЛОТ 1 – 1.650.000,00 RSD
- за ЛОТ 2 – 400.000,00 RSD
Понуђачи који подносе понуду за више од једног лота, у обавези су да доставе посебну
банкарску гаранцију за сваки лот за који подносе понуду.
8.

Горе поменуте адресе су следеће:

Канцеларија за питања и издавање конкурсне документације:
Министарство финансија
На име: Тамара Травар
Централна фидуцијарна јединица
Немањина 22–26
Спрат VII, канцеларија 708
Tel: +381 11 2021587
11000 Београд
tamara.travar@mfin.gov.rs
Cc:

koviljka.vidojevic@mpn.gov.rs
predrag.knezevic@mpn.gov.rs
ljiljana.dzuver@mfin.gov.rs

Адреса за достављање понуда:
Министарство финансија
На име: Тамара Травар
Централна фидуцијарна јединица
Сремска 3–5
Спрат 7, канцеларија 708
Tel: +381 11 2021587
11000 Београд

