На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.
124/12), Дом ученика средњих школа из Ниша и Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности број 1503 од 09.10.2013. године

Дом ученика средњих школа из Ниша ( у даљем тексту: Наручилац)
упућује

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Број јавне набавке: ЈНД-М 04/2013.

ДОБРА: Енергетске услуге и материјали за саобраћај,
обликована по партијама
Партија 3. Гориво (МБ 95 и еуро дизел)
Партија 4. Уља и мазива

 Предметна конкурсна документација се доставља уз позив за подношење
понуда;
 Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда;
 Врста предмета јавне набавке је набавка добара – енергетских услуга и
материјала за саобраћај, обликована по партијама за потребе Дома
ученика средњих школа из Ниша.
 Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена;
 Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда и
конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане
чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинсан
конкурсном документацијом;
Преузимање конкурсне документације:
- Конкурсна документација се може преузети:
 на адреси Наручиоца : Дом ученика средњих школа, улица Косовке девојке
бр. 6, 18000 Ниш, сваког радног дана у периоду од 08:00 – 15:00 часова;
 на интернет страници наручиоца www.domucenikasrednjihskolanis.info
 на Порталу јавних набавки.

Начин подношења понуда, рок за подношење понуда, место, време и начин
отварања понуда:

Понуде се достављају у писаном облику у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда, на српском језику у затвореној коверти са
назнаком на коверти:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ И
МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ (обликована по партијама) са
назнаком партије:
ПАРТИЈА 3. - ГОРИВО;
ПАРТИЈА 4. - УЉА И МАЗИВА,
ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ, бр. јавне
набавке ЈНД-М 04/2013. – НЕ ОТВАРАЈ“.
На полеђини коверте ОБАВЕЗНО написати назив, адресу и телефон
понуђача.
Рок за подношење понуда: 29.10.2013. године до 10 °° часова на
адресу Дома ученика средњих школа, улица Косовке девојке број 6, 18000 Ниш.
Отварање понуда је јавно и обавиће се 29.10.2013.године у 11°°

часова, у управној згради Дома ученика средњих школа у улици Косовке девојке
бр. 6.
Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које су примљене од
стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Понуде које
стигну после наведеног рока, сматраће се неблаговременим. Неблаговремене
понуде се неће отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу са
назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују
поступку отварања понуда, предају пуномоћје за учешће у поступку отварања
понуда.
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци у року
од 10 дана од дана отварања понуда.
Особа за контакт: Игор Крњајић, контакт телефон и факс: 018/4212-051
e-mail: domucenikanis@gmail.com

