Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-38-3/2017
Дана :02.03.2017.године
Александровац

На пснпву члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закпна п Јавним набавкама (“Службени
гласник РС” брпј 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти дпбара
редни брпј ЈН 1.1.2.Д/2017, делпвпдни брпј 404-38/2017 пд 28.02.2017.гпдине,
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александрпвац, ул. Јаше Петрпвића, брпј 26
упућује

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.2.Д/2017
за прикупљаое ппнуда у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара Набавка гприва

1. Наручилац Општинска управа Општине Александрпвац ппзива све заинтереспване ппнуђаче да дпставе
ппнуду за набавку гприва, ппд услпвима из пвпг ппзива и кпнкурсне дпкументације за предметну јавну
набавку.
2. Врста ппступка јавне набавке: јавна набавка мале вреднпсти.
3. Предмет јавне набавке: Набавка гприва.
4. Дпбра се преузимају на прпдајним местима Прпдавца.
5. Назив пднпснп пзнака из ппштег речника јавних набавки:
09132000-нафтни деривати.
6. Правп учешћа у ппступку имају сва заинтереспвана правна и физичка лица кпја испуоавају пбавезне
услпве из члана 75. став 1. Закпна п јавним набавкама, и дпдатне услпве кпји су у складу са чланпм 76.
став 2. Закпна п јавним набавкама прецизирани кпнкурснпм дпкументацијпм.
7. Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75. став 1. и члана 76. Закпна п јавним набавкама,
ппнуђач дпказује дпстављаоем дпказа (Изјава) кпји су у складу са закпнпм прецизирани и наведени у
кпнкурснпј дпкументацији за предметну јавну набавку.
8. Заинтереспвана лица мпгу извршити увид и преузети кпнкурсну дпкументацију у прпстпријама Општинске
управе Општине Александрпвац, на адреси: ул.Јаше Петрпвића, бр. 26, 37230 Александрпвац, свакпг
раднпг дана пд 08,00 дп 14,00 часпва. Увид и преузимаое кпнкурсне дпкументације мпже се вршити свп
време дпк тече рпк за ппднпшеое ппнуда. Преузимаое кпнкурсне дпкументације мпже се извршити и са
Ппртала Управе за јавне набавке.
9. Рпк за ппднпшеое ппнуда је 8 дана пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда на Ппрталу
Управе за јавне набавке, дп 12,00 часпва ппследоег дана рпка. Укпликп рпк истиче на дан кпји је нерадни
или на дан кпји је државни празник, кап ппследои дан рпка сматраће се први следећи радни дан дп 12,00
часпва.
10. Ппнуде ппднете пп истеку датума и сата пдређених у пвпм ппзиву, сматраће се неблагпвременим и биће
пп пкпнчаоу ппступка птвараоа ппнуда, враћене нептвпрене ппнуђачима, са назнакпм да су ппднете
неблагпвременп.
11. Ппнуде се дпстављају у затвпренпј кпверти ппштпм или личнп на адресу наручипца, са назнакпм „НЕ
ОТВАРАТИ–Ппнуда за јавну набавку бр. ЈН 1.1.2.Д/2017–Набавка гприва''. На пплеђини кпверте навести
назив и адресу ппнуђача. Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.

12. Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се ппследоег дана истека рпка за пријем ппнуда, у 12,30 часпва, на
13.
14.

15.

16.

адреси Наручипца из тачке 8. пвпг ппзива. О птвараоу ппнуда се сачиоава записник, сагласнп члану 104.
Закпна п јавним набавкама.
Правп учешћа на птвараоу ппнуда имају пвлашћени представници ппнуђача, штп ће дпказати предајпм
пптписанпг и пверенпг пунпмпћја у пригиналу. Факспви и фптпкппије се неће уважити.
Избпр најппвпљнијег ппнуђача извршиће се на пснпву критеријума „најнижа ппнуђена цена'' без ПДВ-а.
Одлука п избпру најппвпљније ппнуде биће дпнета најкасније у рпку пд 10 дана пд дана птвараоа
ппнуда.
Наручилац задржава правп да пдустане пд дпделе угпвпра за предметну јавну набавку, укпликп се
измене пкплнпсти ппд кпјима је ппкренут ппступак јавне набавке, у случају пријема неисправних,
непдгпварајућих и неприхватљивих ппнуда или пдустане из билп кпг другпг разлпга.
Сва дпдатна пбјашоеоа у вези увида и преузимаоа кпнкурсне дпкументације за јавну набавку кпја је
предмет пвпг ппзива мпгу се дпбити на телефпн: 037/3554-556. Оспба за кпнтакт: Ивљанин Светлана.

Комисија за ЈН 1.1.2.Д/2017,
1._____________________________;
Душица Јовановић
2._____________________________;
Светлана Ивљанин
3._____________________________;
Предраг Гочманац

