1004/19
13.09.2019. године
На основу члана 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), ЈКП „ Водовод Мионица“Мионица,
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредносто добара
НАБАВКА МАЗУТА
ЈНМВ - 11/2019
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ - 11/2019 је набавка добара – МАЗУТ (уље за
ложење нискосумпорно гориво-спец.„НСГ-С“):
ОРН - 09135100: МАЗУТ (уље за ложење нискосумпорно гориво-спец.„НСГ-С“)
- у количини 40.000 килограма
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
2. Преузимање конкурсне документације
Понуђачи заинтересовани за учешће у поступку предметне јавне набавке,
конкурсну документацију могу преузети непосредно на адреси Наручиоца: ЈКП
„Водовод Мионица“ Мионица, Војводе Мишића бр.23, 14242 Мионица, сваког
радног дана у времену од 9 до15 часова од дана објављивања позива за
подношење понуде, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки–
www.portal.ujn.gov.rs, као и на интернет страници Наручиоца.
3. Израда понуде
Понуде као и сва остала документа везана за понуду, морају бити сачињенa на
српском језику, на обрасцима из конкурсне документације. Код сачињавања
понуде понуђачи се морају у свему придржавати услова из конкурсне
документације, поштујући захтеве Наручиоца.
Понуде са варијантама нису дозвољене. Рок важења понуде обавезно се наводи у
понуди и мора бити најмање 8 дана од дана јавног отварања понуда.
4. Подношење понуда, место и рок
Понуђачи понуде подносе у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица, Војводе
Мишића бр.23, 14242 Мионица, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОБАРА - НАБАВКА МАЗУТА, број ЈНМВ- 11/2019 - НЕ ОТВАРАТИ „
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Понуде понуђачи могу поднети непосредно преко писарнице Наручиоца или
поштом на адресу: ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица, Војводе Мишића бр.23,
14242 Мионица

Рок за подношење понуда , до 23.09.2019. године до 12:00 часова.
Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и
буду заведене најкасније до 23.09.2019. године до 12:00 часова последњег дана
рока за достављање понуда, укључујући и понуде упућене поштом препоручено.
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење
понуда сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончаном поступку
јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
5. Отварање понуда
Јавно отварање понуда, обавиће се, на дан истека последњег дана рока за предају
понуда 23.09.2019. године, са почетком у 12:30 часова, на адреси Наручиоца,
ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица, Војводе Мишића бр.23, 14242 Мионица, у
канцеларији Секретара ЈКП у присуству овлашћених представника понуђача, који
су обавезни пре почетка поступка јавног отварања понуда, Комисији за јавне
набавке приложити овлашћења за присуствовање поступку јавног отварања
понуда.
У случају да представници понуђача не доставе наведено овлашћење, сматраће се
да имају статус опште јавности, као и сва остала заинтересована лица која
присуствују отварању понуда.
6. Критеријум за оцену понуда
Критеријум за избор најповољније понуде је :
- најнижа понуђена цена
Уколико два или више понуђача имају исту понуђену најнижу цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке. У случају и истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија понуда ће
бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају
истог понуђеног и рока плаћања и рока испоруке, најповољнија понуда биће она
која је прва достављена код Наручиоца.
7. Услови за доделу уговора
Наручилац ће, пошто прегледа и оцени понуде, одбити све неприхватљиве
понуде, док ће се прихватљиве понуде рангирати применом критеријума за
доделу уговора који је одређен у овом позиву и конкурсној документацији.
Наручилац задржава право да одбије једну или више понуда уколико поседује
било који доказ наведен у чл. 82. Закона о јавним набавкама.
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана
јавног отварања понуда.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, под условом да нико
од понуђача не уложи захтев за заштиту права.
8. Додатне информације и појашњења
За додатна појашњења и информацијe у вези садржине конкурсне документације
и поступка јавне набавке, лице за контакт је Зоран Ђурић,
- e-mail: jkpvodovodm@gmail.com , факс: 014/3422-259
Након преузимања конкурсне документације, заинтересована лица могу
искључиво писаним путем упутити захтев за додатним информацијама или
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појашњењима у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека
последњег дана рока за подношење понуда, на адресу Наручиоца – ЈКП „Водовод
Мионица“ Мионица, Војводе Мишића бр.23, 14242 Мионица, са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације ЈНМВ - 11/2019. или на е-маил: jkpvodovodm@gmail.com или
факсом на бр. 014/3422-259. (радним даном пон.-петак од 8-14 часова).
9. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације
где се могу благовремено добити исправни подаци о:
- пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса:
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају
ови органи;
- заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне
средине (Министарство полјопривреде и заштите животне средине), адреса
Министарства: Немањина 22, Београд. интернет адреса: www.mpsv.gov.rs, адреса
Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет
адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
- заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа:
Министарство за рад, запошљавањ и борачка и социјална питања, адреса:
Немањина 22-24, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
Комисија за јавне набавке
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