Република Србија
Политехничка школа
Дел. број 348/1
Датум 19.04.2018.год.
Пожаревац

Политехничка школа
Јована Шербановића 5.
012/513–595; факс:012/514-277
email: politehnickas@ptt.rs
жиро-рачун 840-1273660-75

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Службени галасник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 348 од 19.04.2018.
године

Политехничка школа Пожаревац
Упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Политехничка школа Пожаревац, улица
Јована Шербановића број 5. 12000 Пожаревац;
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности;
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Набавка нафтних деривата за потребе обуке
ученика II, III, IV године саобраћајне струке и обуке кандидата у ауто школи;
Процењена вредност јавне набавке : Цена без ПДВ-а је 1.100.000,00. Цена са ПДВ-ом
је 1.320.000,оо динара.
Назив и ознака из општег речника набавке:




09132100 - Безоловни бензин 95 октана – 5200 литара;
09133000 - Течни нафтни гас (LPG) – 3200 литара;
09134200 – Евро дизел - 2100 литара;

Број јавне набавке мале вредности: 01/2018
Број партија: Нема.
Електронска понуда: Не.
Динамичка набавка: Не.
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. Уговор ће бити додељен
једном понуђачу који буде имао највећи број пондера на основу дефинисаног критеријума
за доделу пондера.

Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Политехничке школе из
Пожаревца, на адреси: Јована Шербановића број 5. или се може преузети са портала
Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs) или интернет странице наручиоца:
( www.politehnicka.edu.rs ) ;
Рок за достављање понуда је 27.04.2018. године до 12:00 часова. Понуде са одговарајућом
документацијом се подносе поштом, препоручено или лично на адресу наручиоца:
Политехничка школа, улица Јована Шербановића број 5, 12000 Пожаревац. Понуду
доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком: ''НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/2018, НАЗИВ–НАБАВКА ДОБАРАНабавка нафтних деривата за потребе обуке ученика II, III, IV године саобраћајне
струке и обуке кандидата у ауто школи;
На полеђини коверте обавезно назив, адресу, број телефона понуђача и име особе за
контакт.
Понуђач је дужан да испуни услове из Члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и додатне услове предвиђене конкурсном
документацијом.
Отварање понуда ће се обавити јавно, 27.04.2018. године у 13:00 часова, у просторијама
Политехничке школе у Пожаревцу, просторије библиотеке. Јавност подразумева присуство
представника понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка морају предати
посебно писмено овлашћење за присуствовање поступку отварања понуда, издато на
меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. Одлука о додели уговора о Јавној
набавци биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити
при запошљавању, условима рада и сл:
- Подаци о пореским обавезама:
Пореска управа Републике Србије (Министарство финансијаипривреде, Република Србија),
ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република Србија,Интернет адреса
http://www.poreskauprava.gov.rs
- Подаци о заштити животне средине:
Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића 27а,11160 Београд, Република
Србија,Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије,
ул.Немањина 22-26, 11 000 Београд,
Република Србија,Интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/lat
- Подаци о заштити при запошљавању, условима рада:
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина 11, 11 000 Београд,
Република Србија,Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs
- Локална самоуправа: Општина Пожаревац, Дринска број 2, 12000 Пожаревац, интернет
адреса:http://www.pozarevac.rs
Додатне информације се могу добити на телефон 012/513-595, лице за контакт
дипл.правник Зоран Јоњић.
Политехничка школа
Директор
Дарко Радовановић

