РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
позив
ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
путем прикупљања писаних понуда
(број 4/2020)

Р.бр.

Управа за заједничке послове републичких органа oтуђује из јавне својине
Републике Србије вино и ракију у ринфузу произведених и ускладиштених на Економији
у Смедереву.
Предмет отуђења обликован је у 8 партија са подацима о врсти, количини,
почетној цени и години бербе вина и ракије, и то:
Партија

Назив вина и ракије/суд

Година бербе

Количина
у литрима

1

2

3

4

5

Почетна цена
(у динарима по литру без
ПДВ-а)
6

1.

Партија 1

Вино „Златни брег“ суд ТП-10

2019

200

200,00

Вино „Плавинац“ суд Т-1

2017

2000

170,00

2017

800

200,00

2017

775

170,00

2019

2650

200,00

2014/15/16/17

7000

400,00

2.

Партија 2

Вино „Плавинац“ (Мерло) суд
ТП-1
Вино„Плавинац“ (Бургундац)
суд ТП-4
Вино ,,Мускат” (Хамбург), суд
ТС-5

3.

Партија 3

4.

Партија 4

5.

Партија 5

6.

Партија 6

Ракија „Лозовача“ суд Ц-5

7.

Партија 7

Ракија „Јабуковача“ суд ПВЦ

2017/18/19

973

400,00

8.

Партија 8

Ракија „Комовица“ суд ПВЦ

2013/14/15

700

330,00

Вино и ракија који су предмет продаје јавним надметањем лабараторијски
су испитани код сертификоване лабoраторије, као што је предвиђено законом. Резултати
испитивања вина и ракије ће бити доступни на увид сваком потенцијалном купцу.
Отуђење предметних добара спроводи се по партијама у количини која
не може бити мања од 20 литара за сваку партију појединачно.
Одговарајуће посуде за прeузимање вина и ракије обезбеђује купац, за
чију исправност и хигијену је одговоран.
Право на учешће у куповини имају правна и физичка лица која доставе
документацију одређену овим огласом.
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Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писмених
понуда, а избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија за спровођење поступка
отуђења из јавне својине вина и ракије у ринфузу, произведених и ускладиштених на
Економији у Смедереву, именована од стране Управе за заједничке послове
републичких органа, применом критеријума највише понуђене цене по литру.
Комисија спроводи поступак отуђења вина и ракије, отвара и прегледа
понуде, саставља записник о јавном отварању и предлаже директору Управе за
заједничке послове републичких органа избор најповољнијег понуђача.
Понудa се подноси у писаном облику, у затвореној коверти и треба да
садржи:
- назив Партије, назив вина или ракије за коју се подноси понуда;
- количину у литрима за сваку Партију посебно, цену без ПДВ-а за 1 литар,
цена са ПДВ-ом за 1 литар, укупну цену (количина х цена једног литра) без ПДВ-а,
укупна цена са ПДВ-ом;
- копија Уплатница за уплаћени депозит за сваку Партију појединачно;
- за правна лица назив и адресу правног лица, број жиро рачуна, број
телефона, име и презиме особе која заступа лице које подноси понуду;
- за физичка лица треба доставити име, презиме и адресу, копију личне
карте, број рачуна у банци (за случај повраћаја депозита) и број мобилног телефона.
Лице које подноси понуду може поднети понуду и за Заменску Партију,
тако што ће преузети Образац понуде (доступан на интернет странице Управе за
заједничке послове републичких органа, uzzpro.gov.rs).
У Обрасцу понуде поред прворангиране Партије лице које подноси
понуду наводи и Заменску Партију, при чему је дужно да попуни све ставке из Обрасца
понуде.
Прворангирана и Заменска Партија морају бити истоврсне, односно
морају бити индентичне према врсти добара, траженим количинама, почетној и
понуђеној цени (пример дат у Обрасцу понуде).
Лице које подноси понуду има право да у Обрасцу понуде наведе само
једну Заменску Партију.
У Обрасцу понуде износ кауције од 10% од укупно понуђене цене лице
које подноси понуду уплаћује само за Прворангирану Партију, те уколико из било ког
разлога не прође у Прворангираној Партији, кауција се преноси на Заменску Партију.
Образац понуде се доставља у затвореној коверти која треба да садржи:
- копија Уплатница за уплаћени депозит за сваку Партију појединачно;
- за правна лица назив и адресу правног лица, број текућег рачуна, број
телефона, име и презиме особе која заступа лице које подноси понуду;
- за физичка лица треба доставити име, презиме и адресу, копију личне
карте, број рачуна у банци (за случај повраћаја депозита) и број мобилног телефона;
Лице које подноси понуду је дужно да уплати кауцију у висини од 10% без
ПДВ-а од укупне понуђене цене за Партију за коју подноси понуду (количина за коју се
лицитира x понуђена цена, од тога 10%, без ПДВ-а), на жиро рачун 840-30971845-20, по
моделу 97 са позивом на 33411000402130742321. Уколико лице које подноси понуду
подноси понуду за више партија, дужан је да за сваку партију уплати кауцију у висини
од 10% без ПДВ-а од укупне понуђене цене (за сваку Партију уплаћује се посебна
кауција и доставља посебна уплатница).
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Понуде се подносе најкасније до 11.09.2020. године до 10,00 часова, 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 лица које подноси понуду, број телефона и адреса, број, назив Партије за коју се
подноси понуда.
Лице које подноси понуду подноси понуду непосредно или путем поште.
Отварање понуда обавиће се јавно, уз присуство понуђача, дана
11.09.2020. године у 12,00 часова, у Управи за заједничке послове републичких
органа у Београду, Немањина 22-26, I I спрат, свечана сала.
Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене елементе и
доказе, неће се узети у разматрање.
Предност ће имати понуђач који понуди највишу јединичну цену без
обзира на количину (минимална количина 20 литара).
У случају да два понуђача понуде исту јединичну цену, предност ће
имати понуђач који откупљује већу количину из конкретне партије.
Понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија, уплаћени износ
кауције рачунаће се као део уплаћених средстава која ће бити урачуната у продајну цену
вина и ракије.
Понуђач чија понуда не буде изабрана, подноси писани захтев Управи,
за повраћај уплаћених средстава (депозита), на основу којег Управа издаје потврду о
уплаћеним средствима. Понуђач потом надлежној филијали Пореске управе доставља
оригинал потврду, извод о уплати ( или оригинал налог за уплату) и захтев за повраћај,
на основу којих остварује право на повраћај депозита, све у складу са чланом 28.
Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“ бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017,
114/2017, 38/2018, 44/2018 - др.закони, 104/2018 и 14/2019).
У случају да у поступку отуђења лице одустане од понуде, уплаћени
износ депозита се неће враћати.
Физичка лица која буду изабрана на основу критеријума највише понуђене
цене, неће закључити уговор са Управом за заједничке послове републичких органа, већ
ће основ за преузимање добара бити обавештење учесницима у поступку.
Физичка лица су обавезна да уплате укупну вредност вина или ракије
преко уплатнице, увећану за износ ПДВ-а (20% од укупног износа), а умањену за
вредност депозита (10% од жељене количине x понуђена цена по литру без ПДВ-а ) у
року од 10 дана од дана пријема обавештења.
Правно лице коме буде додељен уговор потписаће уговор са Управом за
заједничке послове републичких органа.
Правно лице дужно је да укупну уговорену цену уплати у целости, у року
од 10 дана, од дана закључења уговора, као и да предмет продаје преузме након
извршене уплате (најдуже у року од 15 дана од дана закључења уговора).
Приликом преузимања добара која су предмет отуђења потребно је
доставити копије уплатница (једна уплатница о плаћеном депозиту, друга уплатница као
доказ о уплати остатка уговореног износа).
Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.
Лице за контакт у поступку лицитације је Славица Новаковић тел:
064/8167-410.
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Лице за контакт за сва питања која се односе на карактеристке, квалитет
вина и ракије као и питања око преузимања након извршене уплате је Зоран
Милосављевић тел: 064/8167-151.
О избору најповољније понуде понуђачи ће бити обавештени у року
од 10 дана од дана отварања понуда путем Записника о отварању понуда и
Обавештења учесницима поступка, који ће бити објављени у наведеном року на
интернет страници Управе за заједничке послове републичких органа,
www.uzzpro.gov.rs.

