ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

Општина Трговиште Општинска Управа
Општинска Управа Трговиште, улица Краља Петра I број 4. 17525
Трговиште

Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр. 1/2019– набавка бензина и дизел горива за потребе службених
возила
Шифра из општег речника набавки је 09100000- Горива

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ``економски најповољнија
понуда``, а према следећим елементима критеријума:
Број пондера
1. Цена 80
2. Број продајних места (бензинских станица) 10
3. Распрострањеност продајне мреже на територији Републике Србије 10
УКУПНО: 100

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 10,00 до 14,00
часова од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке. Конкурсна документација
може се преузети на адреси: Општина Трговиште ул. Краља Петра Првог Карађорђевића бр. 4.
Канцеларија бр.6, или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs

Адресa и интернет адресa 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:

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 адресу понуђача.
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: Општинска Управа Трговиште, ул.Краља Петра Првог Карађорђевића бр.4, 17525 Трговиште са назнаком:
``Понуда за јавну набавку добара – набавка бензина и дизел горива за потребе службених возила, јнмв добара број: 1/2019- НЕ ОТВАРАТИ``.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 22.02.2019.године, до 10,00 часова.
Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Општинске управе Трговиште, дана 22.02.2019године са почетком у 10,30 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 22.02.2019.године, до 10,00
часова.
Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Општинске управе Трговиште, дана 22.02.2019.године са почетком у
10,30 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.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда потребно је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног
лица понуђача (поглавље XI конкурсне документације).

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет)
дана од дана отварања понуда.

Контакт особа: Габријела Николић
Тел.017-452-207 локал 107
Факс: 017-452-709
е-mail: javnenabavke@trgoviste.rs

