Саобраћајно-техничка школа
Цара Душана бр. 262, Земун
Број:
Датум: 13.03.2015. године

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГОРИВА И МАЗИВА
Куповина горива и мазива за моторна возила Саобраћајно-техничке школе из
Земуна
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члан 57. и члан 60. Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15, у даљем тексту: Закон) САОБРАЋАЈНОТЕХНИЧКА ШКОЛА, Цара Душана бр. 262, Земун објављује:
ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку добара-Куповина горива и мазива за
моторна возила Саобраћајно-техничке школе из Земуна (број јавне набавке 1/2015)
1. Назив и адреса наручиоцa:
Саобрачајно-техничка школа
Цара Душана бр. 262
Земун
2. Врста наручиоца:
Јавна установа
3. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке велике
вредности-отворени поступак у складу са Законом.
4. Назив и ознака из општег речника:
09130000-Нафта и дестилати
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
6. Начин преузимања Конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети лично уз овлашћење без накнаде у
просторијама Секретаријата Саобраћајно-техничке школе из Земуна, на адреси
Цара Душана бр. 262, Земун од 8 до 13 часова сваким радним даном, на сајту
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Саобраћајно-техничке школе http://www.saobteh.edu.rs или на Порталу управе за
јавне набавке.
7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуде.
Понуђач је дужан да понуду поднесе до 14.04.2015. године, до 10 часова и то
непосредно или путем поште на адресу Саобраћајно-техничка школа, Цара
Душана бр. 262, Земун-просторија секретаријата школе, са назнаком „ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГОРИВА И МАЗИВА БРОЈ 1/2015-НЕ ОТВАРАЈ“. На
полеђини коверте навести назив, број телефона и адресу понуђача.
Понуде се достављају у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
8. Место, време и начин отварања понуде:
Јавно отварање понуда обавиће се 14.04.2015. године са почетком у 10 часова и
30 минута у Саобраћајно-техничкој школи, Цара Душана бр.262, Земун у
канцеларији директора школе.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно
учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења
предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
10. Рок за доношење одлуке:
Наручилац ће донети одлуку у року од 3 дана од дана јавног отварања понуда.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника или у неки
други дан кад установа не ради, рок за доношење одлуке истиче истеком првог
наредног радног дана.
11. Лице за контакт:
Контакт особа за ближе информације код наручиоца је Невена Продановић, тел.
011/4000-103, е-maill sekretar@saobteh.edu.rs
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