ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
ДУШАНА ЈЕРКОВИЋА 17а, ИНЂИЈА
022/560-614,555-560,555-561
Дел.број: 404-190-5/2017-05
Датум: 27.04.2017. године
На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15)
објављује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Предшколска установа “Бошко Буха” Инђија
Адреса наручиоца: Душана Jерковића 17а, 22320 Инђија, ПИБ: 101489725 МБ:
08127344
Интернет страница наручиоца: www.vrtic-indjija.rs
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: добра - набавка
моторних горива и мазива, чија је испорука сукцесивна, за период од 12 месеци.
Ознака из општег речника набавке: 09000000 – нафтни деривати, гориво, електрична
енергија и други извори енергије : 09132000 – бензин и
09134200 – дизел гориво.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
*Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на
адреси: Душана Јерковића 17а, 22320 Инђија, сваког радног дана од 7:00 до 14:30,
*Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки,
*Интернет страници наручиоца www.vrtic-indjija.rs .
Уколико се конкурсна документација преузима електронским путем, обавештење или
потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и
адресом преузимаоца, доставља се на e-маил grgrevicnovica@yahoo.com или на адресу:
Предшколска установа “Бошко Буха”, Душана Јерковића 17а, 22320 Инђија, са
назнаком да је преузета конкурсна документација за ЈНМВ број 4/2016.
Понуда са подизвођачем: Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у
својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који
не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.

Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где
се могу благовремено добити исправни подаци о: Подаци о пореским обавезама се
могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде РС, Саве
Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Руже Јовановић 27 а, Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, www.merzs.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се подносе непосредно (лично) или путем
поште, на адресу наручиоца: предшколска установа “Бошко Буха”, 22320 Инђија,
Душана Јерковића 17а, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „НЕ
ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара - Набавка моторних горива и мазива,
ЈНМВ број 4/2016.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте
наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније до 10:00 часова 05.05.2017. године. Наручилац ће, по пријему одређене
понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати
потврду о пријему (са датумом и временом пријема).
Место, време и начин отварања понуда: Jавно отварање понуда обавиће се
комисијски, на дан истека рока за подношење понуда 05.05.2017. године са
почетком у 10:30 часова,
у присуству понуђача, на адреси наручиоца:
Предшколска установа “Бошко Буха”, Инђија, Душана јерковића 17 а.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда
подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну
набавку даје на увид личну карту и копију извода из Агенције за привредне регистре.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10
(десет) дана од дана отварања понуда.
Особа за контакт: Лице за контакт у вези припреме понуде је Гргуревић Новица, е
маил grgurevicnovica@yahoo.com , тел. 022/560-614. Заинтересовано лице може, у
писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде.

