
Број 02-6/1
05.02.2018.г.

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Сл.
гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Јавно  комунално-стамбено  предузеће  „Зајечар“  Зајечар,  Николе  Пашића  68,
19000 Зајечар

објављује

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Адреса наручиоца: Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су горива за теретна и путничка возила (дизел гориво,
безоловни бензин и течни нафтни гас).
Назив ОРН: Дизел гориво (EN 590)
Ознака ОРН: 09134220
Назив ОРН: Безоловни бензин
Ознака ОРН: 09132100
Назив ОРН: Течни нафтни гас (LPG)
Ознака ОРН: 09133000.

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет јавне набавке је обликован у две партије.
Партија 1
Дизел гориво (ЕВРО ДИЗЕЛ) и безоловни бензин (ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95)
Назив ОРН: Дизел гориво (EN 590)
Ознака ОРН: 09134220
Назив ОРН: Безоловни бензин
Ознака ОРН: 09132100
Партија 2
Течни нафтни гас (Аутогас ТНГ)
Назив ОРН: Течни нафтни гас (LPG)
Ознака ОРН: 09133000.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Врста критеријума је „економски најповољнија понуда”.
Елементи критеријума:
1.   понуђена цена                                                                             80 пондер поена
2.   количински рабат (дин/лит са ПДВ-ом)                                     20 пондер поена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна:
Преузимање документације је могуће:
- На порталу јавних набавки,



- У просторијама ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар,
сваког радног дана од 09:00 до 15:00 часова.
-  на  захтев  конкурсна  документација  може  бити  достављена  електронском
поштом или поштом на адресу понуђача.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да  се  ради  о  групи  понуђача  и  навести  називе  и  адресу  свих  учесника  у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:  ЈКСП „Зајечар“  Зајечар,  ул.Николе Пашића 68,
19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара - горива за теретна
и путничка возила, ЈН бр. 1/2018, партија бр.____ - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
07.03.2018. године до 13 часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно  која  је  примљена  по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  понуде
подносити,  сматраће  се  неблаговременом  и  Наручилац  ће  је  по  окончању
поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да
је поднета неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Место, време и начин отварања понуда:
Место отварања понуда: ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000
Зајечар 
Време отварања понуда је: 07.03.2018. године у 13:15 часова.
Начин  отварања  понуда:  Отварање  понуда  је  јавно,  понуде  се  отварају  по
редоследу приспећа.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У  поступку  отварања  понуда  могу  активно  учествовати  само  овлашћени
представници понуђача.  Представници понуђача подносе писмена пуномоћја
Комисији непосредно пре почетка отварања понуда и личну карту на увид. 
Представници  понуђача  који  нису  предали  пуномоћја,  не  могу  активно
учествовати у поступку отварања понуда.
Под активним учествовањем се подразумева:
-  изношење  евентуалних  примедби  на  поступак  отварања  који  се  уносе  у
записник о отварању понуда. 
- потписивање и преузимање записника о отварању понуда.

Рок за доношење одлуке:
Рок у коме ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде је 25
(двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:
Васиљевић Дејан
тел.: 019/421 074 
mail: dejanvasiljevic2508@gmail.com

Остале информације:
Наручилац  задржава  право  да  обустави  поступак  јавне  набавке  у  било  ком
моменту пре закључења уговора.
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