Гимназија и економска школа
„Јован Јовановић Змај“
Оџаци
Број: ЈНМВ-01-Д1/2018-4
ДАТУМ: 08.10.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл.глсник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки („Сл. Гласник РС“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број ЈНМВ-01- Д1/2018-1 од дана 05.10.2018. године

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Сомборска бр. 18, ОЏАЦИ
у п у ћ у је 08.10.2018. године
ПОЗИВ
за подношење понуда
1.Предмет јавне набавке je УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКО СУМПОРНО – СПЕЦИЈАЛНО НСГС а према техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији.

Ознака из ОРН:
09135110 запаљива уља са ниском процентом сумпора.
2. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН,
понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5.12. у поглављу 5 ове конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4), чл. 75. ст. 2.,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена
као најповољнија тражити да достави оригинал или копију захтеваних доказа о
испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4).

Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом која се доставља уз овај позив.
3. Критеријум за избор најповољније понуде је критеријум НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
3.1. Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају исту понуђену цену, биће
изабрана понуда понуђача који је имао већу испоруку добара који су предмет набавке. Уколико и
у том случају два или више понуђача буду истоветни биће изабрана понуда која има дужи рок
важења понуде. Уколико и након примене другог критеријума понуде буду једнаке предност има
понуђач који располаже већим техничким капацитетом.
4. Понудa са варијантама није дозвољена.
5. Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу Наручиоца: Гимназија и економска школа „Јован Јовановић Змај“ Оџаци, Сомборска бр.18,
25250 Оџаци, са обавезном назнаком на лицу коверте:
Понуда за јавну набавку број ЈНМВ-01- Д1/2018 УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКО СУМПОРНО –
НСГ-С са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ”, поштом или лично у пословним просторијама
Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за
контакт.
6. Увид у конкурсну документацију и преузимање се може извршити на Порталу јавних набавки и
интеренет страници Наручиоца.
7. Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања на порталу Управе за јавне
набавке без обзира на начин доставе.
8. Понуда, са свим пратећим обрасцима-прилозима, мора бити сачињена на оригиналном
преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање
30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или читко попуњена неизбрисивим
мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, у складу са Законом
о јавним набавкама, овим позивом и конкурсном документацијом.
Последњи дан рока за подношење понуда је 16.10.2018. године до 12,00 часова.
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће
се неблаговременом.
9. Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца, дана 16.10.2018. године, у 13:00
часова у канцеларији секретара Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци,
Сомборска бр.18
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица а учествовати могу само
овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се
предаје Комисији пре отварања понуда.
10. Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од десет дана од
дана јавног отварања понуда.
11. Додатна обавештења и информације заинтересовани могу тражити од наручиоца искључиво у
писаној форми.

Контакт особа: Ивана Пустињаковић, емаил : sekretargim@gmail.com

