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На основу члана 39.став 5. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр.124/2012) упућује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
 
Предмет набавке:набавка добара –09100000 ГОРИВО  (моторни бензин БМБ 95 и 
евро дизел НСД). 
 

 Опис предмета јавне набавке:  

 

 

Набавка (моторни бензин БМБ 95 и евро дизел НСД), а према спецификацији и 

карактеристикама датим у конкурсној документацији. 

*техничка спецификација је саставни део позива 
 
 

Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о 

испуњености услова...):  

 

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове на 

основу члана 77. став 4.Закона о јавним набавкама који се доказују 

достављањем изјаве  којом понуђач под материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове осим услова из члана 75. став 1. 

тачка 1 .овог закона  (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан 

у одговарајући регистар).Услови које сваки понуђач треба да испуни као и 

начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном 

документацијом. 

 

 

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:  

 

 

а) критеријум:економски најповољнија понуда; 

б) елементи критеријума за избор најповољније понуде: 

 -техничка предност ............................ 70 пондера 

 -услови плаћања .................................20 пондера 

                        -цена..................................................10 пондера 

Прецизни опис критеријума и пондерски рачун садржан је у Конкурсној 

документацији. 



 
 

 

Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, 

рок, накнада трошкова...):  

 

 

Конкурсна документација је прилог уз позив. 
 
 

 

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):  

 

Време и место подношења понуде:Рок за подношење понуда је 

28.05.2013.г.   Благовремeним ће се сматрати све понуде које буду примљене 

од стране наручиоца, најкасније последњег дана наведеног рока до 11,00 

часова. Понуде се подносе непосредно (личном доставом) или путем поште. 

Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној и 

запечаћеној коверти на адресу Наручиоца:Установа Центар за привредно 

технолошки развој Војводине, Баноштор, Андревље, са обавезном назнаком на 

лицу коверте: "Не отварати- понуда за ЈН бр. Д 05/13 -09100000 гориво". На 

полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса 

понуђача као и име особе за контакт. 

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се   

28.05.2012.г. у 11,15 часова, у просторијама Наручиоца . Уколико последњи 

дан рока за подношење понуда падa на нерадни дан (субота или недеља, 

државни или верски празник),отварање понуда ће се обавити првог наредног 

радног дана, у исто време. 

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници 

понуђача,који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом 

потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку. 

 

 

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):  

 

 

Понуде се отварају одмах након истека рока за достављање понуда у 

УСТАНОВИ- ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНО –ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ  

у 11,15  часова у просторијама наручиоца, АНДРЕВЉЕ/ Баноштор, канцеларија 

рачуноводства, уз присуство овлашћеног представника понуђача који жели да 

присуствује отварању (што се доказује писменим овлашћењем које се уручује 

Комисији). 

 

 

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:  

 

 

Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета ОДМАХ након отварања 

понуда. 

 

 

Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):  

 

 

Особа за контакт је Горан Лончар , телефон: 021/48 02 400 , сваког радног 

дана у периоду од 9 до 15 часова. 

Питања и додатне информације могу се постављати искључиво писаним путем 



е-mail: аndrevlje@ vojvodina.gov.rs. 

 
 

  Други подаци неопходни за обавештавање понуђача: 
 

А)Понуда са варијантама  није допуштена.  
  
Б)Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 
 
В)Понуда мора да буде поднета на преузетом обрасцу понуде, који је саставни део  

Конкурсне  документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана 
неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 
 
Г)Понуђачи су обавезни да понуде сва тражена добра по спецификацији.  

 

Остале информације:  

 У поступку ће се узимати у обзир и  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ.   

 

      

                                                                            Председник комисије 

 

                                                                                Љиљана Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


