ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за набавку добра - горива
Назив наручиоца: ЈП „Ковински комуналац“
Адреса наручиоца: Соње Маринковић бр.6, 26 220 Ковин
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
Оснивач: Скупштина општине Ковин
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке у отвореном поступку добара у
складу са чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-197/1-17 од
23.01.2017.године, ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.
Предмет јавне набавке: Добро – гориво.
Ознака из општег речника набавке: 09100000 – Горива
Набавка је обликована по партијама.
Критеријум за оцењивање понуда за доделу уговора је “економски најповољнија понуда“ и
то на основу следећих елемената критријума:
- Понуђена цена
50 пондера
- Услови плаћања
20 пондера
- Трошковна економичност (близина бензинске пумпе понуђача)
20 пондера
- Број бензинских пумпи на територији Општине Ковин
10 пондера
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Потенцијални понуђачи конкурсну документацију могу преузети: на Порталу јавних набавки,
или непосредно у просторијама ЈП „Ковински комуналац“ Соње Маринковић бр.6, 26 220
Ковин, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.
Начин подношења понуде и рок:
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, лично или путем поште на адресу
наручиоца: ЈП „Ковински комуналац“ Соње Маринковић бр.6, 26 220 Ковин.
Сви документи поднети у понуди морају бити повезани јемствеником и запечаћени, тако да се
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена у затвореној коверти на којој је на
предњој страни написан текст “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. I-1/117 , партија _________– „Набавка горива”.
На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона, е-mail и име особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 24.02.2017.године до 11:00 часова.
Понуда која буде примљена од стране Наручиоца до наведеног рока сматраће се
благовременом и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде неће се отварати и по
окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са напоменом да је иста
поднета неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти
или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и
за коју се набавку понуда подноси-неће се разматрати.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека рока за подношења понуда, тј. дана
24.02.2017.године у 11:15 часова у просторијама ЈП „Ковински комуналац“ Соње
Маринковић бр.6, 26 220 Ковин.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача који
доставе уредно оверено печатом овлашћење или пуномоћ за учествовање у поступку
отварања понуда, а који такав докуменат доставе Комисији непосредно пре почетка отварања
понуда.
Рок за доношење одлуке:
Оквирни датум за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда о
чему ће сви понуђачи бити обавештени у законском року.
Лица за контакт – Сања Барош 013/742-150 или 064/867-25-59.
Е - mail адреса (или број факса): javne.nabavke@jpkk.rs или 013/742-584.

