Средња стручна школа
Црвенка

ул. М.Тита бр. 107

тел.: 025/731-123; 733-599;
факс: 025/732-045;

е-маил: so.crvenka@neobee.net
Број: 1-611-373/1

Дана: 14.06.2018. године
На основу члана 39. и 55. став 1. тачка 2) и члана 57. став 1. Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 15//2015 и 68/2015), Средња стручна
школа из Црвенке, путем огласа, објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Средња стручна школа, Црвенка ул.
Маршала Тита бр. 107; www.ssscrvenka.edu.rs;
2.Врста наручиоца: установа – средња школа;

3.Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне
набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке; ЈНМВ 2/2018;
4. Врста предмета: добра

5.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне
набавке број 2/2018 су добра
набавка добара – горивa за потребе Средње стручне школе у 2018. години
Назив и ознака из општег речника набавке: 09100000 - гориво

6. Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити применом
критеријума ''економски најповољнија понуда''.

7.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: конкурсна документација се може преузети преко
Портала управе за јавне набавке Београд или интернет странице наручиоца:
www.ssscrvenka.edu.rs;
8.Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, зажтити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци: Подаци о пореским обавезама се могу прибавити у Пореској управи
Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине и у општинској
управи општине Кула;

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
9.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 тачну адресу понуђача, име и телефон
особе за контакт.

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: Средња стручна школа, ул. Маршала Тита бр. 107, 25220
Црвенка, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добра – гориво за
потребе Средње стручне школе у 2018 години, ЈН број 2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.06.2018.
године до 9,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.

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.
Понуда мора да садржи:

• доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама,
наведене у упутству како се доказује испуњеност услова - Поглавље IV конкурсне
документације
• образац понуде - Поглавље VI конкурсне документације
• модел уговора - Поглавље VII конкурсне документације
* образац структуре цене – Поглавље VIII конкурсне документације
• образац изјаве о независној понуди - Поглавље X конкурсне документације
* образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона – Поглавље XI
конкурсне документације
Понуда мора бити поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације. Све обрасце
који су наведени у конкурсној документацији понуђач попуњава читко, јасно,
неизбрисивим мастилом, недвосмислено и оверава печатом и потписује на означеним
местима у конкурсној документацији. Понуда која није сачињена према датом обрасцу
неће се узети у разматрање.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 25.06.2018. године до 9,00 часова.
10.Место, време и начин отварања понуда :

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 25.06.2018. године
(понедељак) у 10,00 часова, у просторијама Средње стручне школе, ул. Маршала Тита бр.
107, у Црвенки, у присуству овлашћених представника понуђача.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
11 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда - Поглавље XII
конкурсне документације.
Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда потписују
Записник о јавном отварању понуда, у коме се евидентира и њихово присуство.
Овлашћени представник понуђача, који учествује у поступку отварања, има право да
изнесе евентуалне примедбе на поступак отварања, које се уносе у Записник о отварању
понуда.
12. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 5
(пет) дана од дана окончаног отварања понуда.
О донетој одлуци понуђач ће бити обавештен у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуђач коме буде додељен уговор биће позван да у року од 8 (осам) дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права приступи закључењу уговора.

12. лице за контакт: Биљана Митошевић, е-маил: so.crvenka@neobee.net, контакт
телефон: 025/733-599; факс: 025/732-045.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

