РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
оглашава
ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
путем прикупљања писаних понуда
(број 3/2015)
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Управа за заједничке послове републичких органа oтуђује из јавне својине
Републике Србије вино и ракију у ринфузи произведене и ускладиштене на Економији у
Смедереву.
Предмет отуђења обликован је у 5 партија са подацима о врсти, количини,
почетној цени и години бербе вина и ракије, и то:
Почетна
цена
(у динарима
по литру)

3

4

6

7

2012

2.550

80,00

2013

3.000

80,00

2013

370

120,00

20112012

10.300

200,00

2010,
2011,
2012

1.100

300,00

Вино
„Златни брег“
Т-1
Вино
„Смедеревка“
Т-Ц1
Вино „Мускат
Хамбург“
ТП-1
Ракија
„Лозовача“
Ц-5
Ракија
„Јабуковача“
ПВЦ

Понуђачи могу извршити дегустацију вина и ракије наведених у
спецификацији овог огласа, у Економији у Смедереву, од дана објављивања Огласа до
истека времена за подношење понуда, радним данима од 7,00 до 15,00 часова, контакт
особа: Зоран Милосављевић, телефон: 064/8167-151.
Вино и ракија који ће бити предмет продаје путем јавног надметања,а
претходно су лабораторијски испитани код сертификованих лабораторија, у складу са
Законом, док ће резултати спроведеног испитивања вина и ракије бити доступни на увид
сваком потенцијалном купцу.
Поступак отуђења вина и ракије произведених и ускладиштених на
Економији у Смедереву спровешће Управа за заједничке послове републичких органа
путем прикупљања писаних понуда.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума највише
понуђене цене.

Поступак отуђења вина и ракије спроводи се по партијама.
Најмања количина за коју се учествује на лицитацији је 50 литара за сваку
партију појединачно.
Отуђење вина и ракије врши се продајом у ринфузи и обавеза је купца да
обезбеди амбалажу код преузимања робе.
Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писаних
понуда.
Право учешћа на лицитацији за продају вина и ракије на Економији
Смедерево имају сва физичка и правна лица.
Са понуђачима који су физичка лица неће се закључивати уговор. Физичка
лица која буду изабрана на основу критеријума највише понуђене цене, уплаћују
уговорену вредност преко уплатнице, увећану за износ ПДВ-а, а умањену за вредност
кауције.
Приликом преузимања добара који су предмет отуђења, неопходно је
доставити копију уплатнице као доказ о извршеној уплати.
Правна лица која буду изабрана применом критеријума највише понуђене
цене, за количине веће од 1000 литара (за једну или више партија заједно), дужна су да
износ од 50% од укупне уговорене цене увећане за износ ПДВ-а уплате у року од 10 дана
од дана закључења уговора, као и да добра која су предмет отуђења преузму u року од 7
дана од извршене уплате, а преостали износ уговорене цене дужни су да уплате у року од
30 дана од прве уплате. Правна лица са којима се закључује уговор за количине веће од
1.000 литара, дужна су да приликом закључења уговора доставе, као средство обезбеђења:
- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом
од 50% од укупне уговорене цене са ПДВ-ом, оверену, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и
31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница
и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 60
дана дужи од истека рока важности уговора.
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 50% од укупне уговорене
цене, са ПДВ-ом, без сагласности продавца може поднети на наплату у случају
неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат продавца оверен печатом банке са датумом овере не старијом
од 30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
Понуђач којем буде додељен уговор применом критеријума највише
понуђене цене за количине мање од 1000 литара, дужан је да укупну уговорену цену
уплати у целости, у року 10 дана од дана закључења уговора, као и да предмет отуђења
преузме након извршене уплате.

Предност ће имати учесници који подносе понуде за комплетне посуде
вина и ракије назначене као посебне партије у спецификацији овог огласа.
Понуђачи су дужни да уплате кауцију у висини од 10% без ПДВ-а од
вредности понуде, на жиро рачун 840-1562845-88, по моделу 97 са позивом на
33411000402130742321. Уколико понуђач подноси понуду за више партија, дужан је да за
сваку партију уплати кауцију у висини од 10% од укупне понуђене цене за партију за коју
подноси понуду ( за сваку Партију уплаћује се посебна кауција и доставља посебна
уплатница, нпр 5 Партија = 5 уплатница).
Понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија, уплаћени износ
кауције рачунаће се као део уплаћених средстава, који ће бити урачунати у продајну цену
вина и ракије.
Уколико понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија одустане од
понуде, односно закључења уговора, кауција неће бити враћена.Свака партија је
независна. Осталим понуђачима који буду учествовали у поступку лицитације, уплаћени
износ кауције биће враћен у року од 30 дана по окончаном поступку.
Све трошкове око преузимања и транспорта сноси купац.
Писане понуде се достављају у затвореној коверти и треба да садрже:
- назив Партије и количину за коју се подноси понуда
- понуђену цену у номиналном износу по 1 литру вина и 1 литру ракије без ПДВ-а
- понуђену цену у номиналном износу по 1 литру вина и 1 литру ракије са ПДВ-ом
(ПДВ износи 20%),
- укупну понуђену цену без ПДВ-а (јединична цена помножена са количином)
- укупну понуђену цену са ПДВ-ом (јединична цена помножена са кличином )
- доказ о уплати кауције и број текућег (жиро) рачуна понуђача, ради враћања
кауције
- податке о понуђачу, адресу, број телефона, фотокопију личне карте понуђача (за
физичка лица), извод из регистра привредних субјеката надлежног органа (за
правно лице).
Рок за подношење понуде истиче 03.08.2015. године у 10,00 часова.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понудa се подноси на адресу: Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат са понудом на
предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ВИНА И РАКИЈЕ НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини назив понуђача, број телефона и адреса, број, назив Партије
за коју подноси понуду.
Отварање понуда обавиће се јавно, дана 03.08.2015. године у 10,30 часова, у
Управи за заједничке послове републичких органа, Београд, улица Немањина 22-26, други
спрат, свечана сала.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.
Лице за контакт у вези лицитације је Славица Новаковић, тел 064 81 67 410.
Лице за контакт приликом преузимања вина и ракије је Зоран
Милосављевић тел: 064/8167-151.

