Дел.број: 153
Датум: 18 . 02 . 2020 .године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA
у поступку јавне набавке мале вредности
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПЛАНУ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНУ- 1.1.2/2020
(интерна ознака набавке ЈНМВ-Д-2/2020)

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (``Службени гласник РС`` број 86/2015) и Одлуке
о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 142 од 12.02.2020. године, позивају се
понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КЊАЖЕВАЦ
Ул. Капларова, број 10
www.ovo-smo-mi.com
duss.knjaz@mts.rs
07,00 – 15,00 сaти, понедељак - петак
Класичан сектор - Просвета
Јавна набавка мале вредности
Добра- Гасно уље екстра лако евро ЕЛ
Гасно уље екстра лако – евро ЕЛ.
Количина: 4.000 литара.
Кратак опис предмета набавке
Место испоруке: Књажевац, ул. Капларова бр.6.
и број партија:
Испорука је једнократна..
Јавна набавка није обликована у партијама.
09134000 – гасна уља
Ознака предмета набавке:
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца:
Е-mail адреса наручиоца:
Радно време наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

Ознака и назив из општег речника набавки (ОРН)

Јавна набавка се спроводи ради доделе уговора о јавној набавци.
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:
- са сајта Портала јавних набавки : http://portal.ujn.gov.rs/
- са интернет странице наручиоца : www.ovo-smo-mi.com
ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ МОЖЕ ИСКЉУЧИВО У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ОД
НАРУЧИОЦА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ИЛИ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ НАЈКАСНИЈЕ ПЕТ ДАНА ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и
конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације
одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан
конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да попуни,
потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се једино понуда која
буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети
у разматрање.
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Понуђач подноси понуду непосредно(лично) наручиоцу или путем поште. Понуђачи су дужни да
понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у затвореној коверти
на адресу наручиоца у Књажевцу, ул. Капларова бр. 10 са назнаком ''Понуда за јавну набавку
добара бр.1.1.2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ'', најкасније до дана 27.02.2020. године до 11:00 часова.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и узеће се у
разматрање. Неблаговремену понуду, наручилац ће по окончању поступка отварања вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Коверат на предњој страни треба имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на
полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон понуђача и име и презиме контакт особе
понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група
понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац
посла - овлашћени члан групе.
Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави
у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се
приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара.
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти обележити ''Време, евиндециони број и
датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе
непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница
када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока
за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан
моменат када је понуђач послао понуду.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана
27. 02. 2020. године у 12.00 часова у просторијама наручиоца у Књажевцу, ул. Капларова бр.10.
Начин отварања понуда: понуде се отварају по датуму и времену приспећа почев од најраније
приспеле понуде.
Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекти за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом.
Подношење електронске понуде није допуштено.
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда
могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка
отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку
отварања понуда.
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок у коме неће мењати цену. Уколико две
или више понуда имају исту понуђену цену и исту опцију понуде избор најповољније понуде
извршиће се жребањем у просторијама наручиоца у присуству представника понуђача.
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 5 (пет) дана, рачунајући од дана
јавног отварања понуда.
Наручилац неће моћи да закључи уговор са понуђачем уколико постоји сукоб интереса , уколико
је постојање сукоба интереса утицало или могло утицати на одлучивање у поступку јавне
набавке, у смислу члана 29. и 30. Закона о јавним набавкама.
Особа за контакт: Саша Ристић, duss.knjaz@mts.rs или 019/733-142 од 9,30 до 13 часова понпетак.

Дом ученика средњих школа Књажевац
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