
У складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 68/2015) 

ЈПКД“ Топлица“ Драган Милуновић Џуле бр. 2 18430 Куршумлија 

Web: www.jpkdtoplica.co.sr                                                                                                                                                                                                                                           

о г л а ш а в а              

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

    за  прикупљање  понуда, у отвореном поступку, за јавну набавку добара – Нафтни деривати 

 

(број јавне набавке – 01/2017) 

 

            1. ЈПКД „ Топлица“ позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје понуде за јавну набавку у отвореном поступку а под 

условима из овог јавног позива и конкурсне документације. 

 

            2. Предмет јавне набавке је набавка Нафтних деривата- шифра 09130000 

Основне техничке карактеристике: 

1. Моторни бензин (еуро премијум БМБ 95 ) – литара 4500 

2. Евро дизел – литара 39000 

Предмет јавне набавке ближе је одређен у конкурсној документацији. 

                3. Услови за учествовање: 

           Право учешћа у поступку имају понуђачи који: 

1. Испуњавају услове за учешће у складу са  чланом 75. и чланом 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012,68/2015) и конкурсном документацијом; 

2. Располажу неопходним финансијским капацитетом (остварен приход за 2015. годину у  минималном износу од 20.000.000,00 динара) и 

доставе доказ тражен конкурсном документацијом. 

3.Располажу довољним техничким капацитетом ( поседовање минимум једне пумпне станице на територији Општине Куршумлија). 

Испуњеност услова за учешће доказује се на начин утврђен Законом o јавним набавкама и конкурсном документацијом. Понуде се 

припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. 

            4. Критеријуми: Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума економски најповољније понуде. 

Елементи критеријума за вредновање понуда су: 

Понуђена цена 80 пондера; Понуђени рок плаћања 20 пондера. 

           Сва упутства понуђачима како да сачине понуду као и критеријум за избор најповољнијег понуђача  налазе се у конкурсној 

документацији. 

           Понуде у варијантама нису дозвољене. 

           5. Преузимање документације: 

            Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 09 до 15 часова, у просторијама ЈПКД“ Топлица“, ул. Драган 

Милуновић Џуле бр. 2, Куршумлија, други спрат канцеларија бр. 5 до дана отварања понуда. Право на увид у конкурсну документацију имају 

сви заинтересовани понуђачи на месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације као и на Web адреси предузећа 

www.jpkdtoplica.co.rs             

6. Време и место подношења понуде: 

           Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

           Понуде се достављају у ЈПКД „Топлица“ ул. Драган Милуновић Џуле бр. 2, Куршумлија канцеларија бр. 10, на адресу: ЈПКД“ Топлица“ 

ул. Драган Милуновић Џуле бр. 2, 18430 Куршумлија,  сваког радног дана од 09 до 15 часова и у затвореној коверти. Коверат са понудом 

мора имати ознаку"ПОНУДА за јавну набавку добара-Нафтни деривати – број 01/2017-НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача, 

адресу, име контакт особе и број телефона. 



           Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања позива у "Службеном гласнику РС"  до 12 часова. Уколико рок истиче у 

дан који је нерадни (субота и недеља) или државни празник, као последњи дан сматраће се следећи радни дан до 12 часова. 

           Благовременом понудом сматра се понуда приспела последњег дана рока  до 12:00 часова. 

           Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене неотворене понуђачу. 

 

          7.  Време и место отварања понуда: 

         Отварање понуда обавиће се јавно, 30 дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику РС“ у 13:00 часова, у просторијама 

ЈПКД „ Топлица“ Куршумлија, Драган Милуновић Џуле бр. 2, други спрат, канцеларија бр. 5. 

         Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење. 

         8. Доношење одлуке о додели уговора: 

         Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.  

         О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом. 

         9.  Наручилац задржава право да уколико, из објективних разлога оцени за потребним, одустане од јавне набавке. 

        10. Особа за контакт:  

За додатна обавештења и информације, молимо контактирајте ЈПКД „ Топлица“, службеник за јавне набавке Младеновић Ненад 027/381-427. 

 


