ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
,,ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ,,
УЖИЦЕ
Наш број : 385/2014
Датум : 09.04.2014.г.

На основу члана 57. став 1. тачка 3. и члана 60. став 1. тачка 2 . Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС» бр. 124/12, у даљем тексту ЗЈН), Дом за
децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52 објављује
ЈАВНИ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА :
Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић, Ужице, Ул. Немањина 52
Телефон/ Факс: 031/511-347
Email : dragicap@dompruzice.org.rs
Интернет страница: www.dompruzice.org.rs
2.ВРСТА НАРУЧИОЦА: Дом за децу и омладину “Петар Радовановић» Ужице
3.ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Набавка добара - гориво (редни број ЈНМВ 1.1.5/2014)
Назив и ознака из општег речника набавке: Гориво
(09132100) и дизел гориво (09134200)

-

Бензин безоловни

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума:
1.понуђена цена
2.покривеност мрежом малопродајних објеката
6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :
Конкурсна документација може бити преузета на један од начина:
- лично/ непосредно у просторијама наручиоца у Дому за децу и омладину
«Петар Радовановић» у Ужицу, ул. Немањина 52, канцеларија секретара
Дома, сваким радним даном у времену од 10,00-14,00 часова све до истека
рока за достављање понуда,

- са сајта Портала за јавне набавке,
- са интернет странице Дома.

7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
Рок за подношење понуда је 23.04.2014.године до 10:00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до
наведеног рока. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу наручиоца: Дом за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице,
Немањина 52, 31000 Ужице, са назнаком “ Понуда за Јавну набавку мале
вредности- гориво ЈН бр. 1.1.5/2014 - НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђини назив,
број телефона и факса, адреса понуђача као и име особе за контакт и e - mail.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом
понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати
и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са
назнаком да је иста поднета неблаговремено.
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.
9.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Отварање понуда ће се обавити у малој сали Дома за децу и омладину «Петар
Радовановић» у Ужицу, улица Немањина 52 дана 23.04.2014.године у 10:30
часова.
Отварање понуда је јавно. Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће
предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
10.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове
из члана 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач
доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач
треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе
одређени конкурсном документацијом.
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од
10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити
свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
12.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Драгица Петронијевић, секретар и Зорица Костић.

