На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон),

ОСНОВНА ШКОЛА ''МИЛОВАН ГЛИШИЋ'' ВАЉЕВО
Прва пролетерска бр. 6
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Набавка и испорука мазута
(јавна набавка број 02/2020)

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Назив наручиоца:
Адреса:
Интернет адреса:

Основна школа ''Милован Глишић''
Прва пролетерска бр. 6, 14000 Ваљево
www.mglisicva.edu.rs

ВРСТА ПОСТУПКА:
Јавна набавка добра спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Подзаконским
актима и Одлуком о покретању поступка.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка и испорука уља за ложење нискосумпорног горива
специјално Мазут НСГ-С; ЈН бр. 02/2020-добра
Назив и ознака из општег речника набавке: 09135000 – уље за ложење
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу цену, наручилац ће позвати понуђаче
чије су понуде са истом најнижом ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.
ЦИЉ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- Са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs
- Интернет стране Наручиоца: www.mglisicva.edu.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац
(ПО1,последња страна конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу,
адреси, броју телефона, емаил адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.
Рок за подношење понуда је 3.7.2020. до 9,30 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до
3.7.2020. до 9,30 часова, на адресу Основна школа ''Милован Глишић'' Ваљево, Прва
пролетерска бр. 6, 14000 Ваљево.
Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове
своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или
„Опозив понуде“ за јавну набавку „набавка мазута, бр. 02/2020.Понуђач је дужан да јасно
назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока
за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Јавно отварање понуда биће одржано 3.07.2020 у 10,00 часова, на адреси: Основна
школа '' Милован Глишић '', Прва пролетерска 6, 14000 Ваљево.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано
пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је осам дана од дана отварања понуда
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Контакт особа за додатне информације је Здравко Витошевић;Телефон: 014/221-310;
E-mail:zdravkovitosevic@gmail.com,.

