Дел.бр. 417/1-2018
Датум: 27.04.2018.
На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 2/2018; дел.бр. 4172018 од 24.04.2018. године, Наручилац:

ОСНОВНА ШКОЛА ''МАТИЈА ГУБЕЦ'' ТАВАНКУТ
Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА
- гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ, лож уље -(у даљем тексту: ЛОЖ УЉЕ)
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 2/2018
којим, позива понуђаче да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим
позивом и Kонкурсном документацијом.
1.
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: ОСНОВНА ШКОЛА ''МАТИЈА ГУБЕЦ'' ТАВАНКУТ
Адреса: Марка Орешковића 12/а, 24214 Таванкут
Број телефона: 024/ 4767-010
Број факса: 024/ 4767-035
е-mail: info@osmgubec.edu.rs
2.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ „ЛОЖ УЉЕ“ за потребе ОШ
''МАТИЈА ГУБЕЦ'' ТАВАНКУТ.
Врста поступка: jавна набавка мале вредности- добра
Број јавне набавке: ЈНМВ бр. 2/2018
Назив и ознакa из општег речника набавки: 09135100
Предмет јавне набавке је ближе одређен у Конкурсној документацији.
3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови
наведени у конкурсној документацији.
4. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из
члана 75. ЗЈН:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и да
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Додатни услови (чл. 76. Закона) су дефинисани у конкурсној документацији.
Испуњеност услова из члана 75. и 76. доказује се документима из члана 77. ЗЈН
Уз понуду и доказе из члана 77. Закона, детаљно наведених у Конкурсној документацији,
понуђач је у обавези да достави и обрасце садржане у Конкурсној документацији.
5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Преузимање конкурсне документације се може обавити лично, на адреси Наручиоца улица,
Марка Орешковића 12 а, 24214 Таванкут или поштанском испоруком на адресу, као и
путем електронске поште - e-mail: info@osmgubec.edu.rs
Конкурсна документација се може преузети и на званичном веб сајту Наручиоца
www.osmgubec.edu.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК
Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком:
„Понуда за гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ, лож уље за ОШ ''МАТИЈА ГУБЕЦ'' ТАВАНКУТ,
ЈНМВ бр. 02/2018.
На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона.
Пожељно је да понуда буде увезана јемствеником како се листови и делови понуде не би
могли издвајати.
Понуду послати поштом или лично предати у ОСНОВНА ШКОЛА ''МАТИЈА ГУБЕЦ''
ТАВАНКУТ, aдреса: Марка Орешковића 12/а, 24214 Таванкут.
Рок за подношење понуде је 10.05.2018. године до 09:00 сати, без обзира на начин
доставе.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до
назначеног рока.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете
неблаговремено.
7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
10.05.2018. године са почетком у 10:00 сати, у просторијама Основне школе „Матија
Губец“ Таванкут, улица Марка Орешковића 12/а, 24214 Таванкут.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у
отварању понуда и исто преда комисији пре почетка отварања понуда.
9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 дана од дана отварања понуда.
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
10.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на е-mail:
info@osmgubec.edu.rs
Особe за контакт: Игор Петковић, дипл. правник и службеник за јавне набавке и Стојан
Маравић, дипл. правник.

