Београд, 08.04.2013. године
Број: 04/13

_________
_________

Предмет: позив за достављање понуде у поступку јавне набавке мале вредности
бр. 04/13 (ревизорске услуге – 7921000)

Поштовани,
У смислу члaна 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС'', број
124/12), позивамо вас да нам доставите понуду за услугу ревизије комплетног портфолија
Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. (у даљем тексту:
Агенција) на дан 01.04.2013. године. Услуга подразумева анализу свих аранжмана из четири
области делатности Агенције, односно кредитирања, факторинга, осигурања и гаранција.
Подаци о портфолију Агенције по делатностима
Кредитирање
Агенција на дан 01.04.2013. године има у течају 158 краткорочних кредита, по основу
којих су пласирана средства у укупном износу од ЕУР 56.371.641,43 у динарској
противвредности.
Факторинг
На дан 01.04.2013. године Агенција има 39 активних уговора о иностраном
факторингу, по основу којих је одобрено 206 лимита, у укупном износу од ЕУР
22.502.388,89. Такође, Агенција има 22 активна уговора о домаћем факторингу, са 61
одобреним лимитом у укупном износу од РСД 841.450.000,00.
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Осигурање од комерцијалних ризика
На дан 01.04.2013. године Агенција има 60 активних полиса осигурања потраживања
од комерцијалних ризика, по основу којих је одобрено 949 лимита, у укупном износу од ЕУР
71.891.000.
Гарантовање
На дан 01.04.2013. године Агенција има 6 активних гаранција, којима се гарантује за
укупан износ од ЕУР 11.371.621,69.

Понуду послати на адресу наручиоца: Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 121.
Понуда мора бити затворена, са напоменом да је у питању јавна набавка мале
вредности за вршење ревизије портфолија Агенције, бр. 04/13.
У понуди је потребно навести цену предмета јавне набавке и начин плаћања.
Уколико се цена изражава у страној валути, за прерачун у динаре користиће се средњи
девизни курс Народне банке Србије који важи на дан отварања понуда.
Рок за достављање понуде је до 18.04.2013. године у 15,00 часова, након чега ће се
извршити отварање пристиглих понуда.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у обзир. Неблаговремене понуде
се неотворене враћају понуђачима.
Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољнијег понуђача је најнижа
понуђена цена.
За све додатне информације можете се обратити на и-мејл branislav.djosic@aofi.rs, или
телефон бр. 011/2205-764.
С поштовањем,

ЗА КОМИСИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
_______________________
Бранислав Ђошић
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