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Јавно комунално предузеће
''Паркинг сервис Сомбор''
ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''
Служ. бр.: 730/2016-ЈН
Датум: 17.06.2016. године
ПИБ: 104220944
Сомбор, Трг Цара Лазара бр. 1
Тел. 025/423-000
Факс: 025/437-300
www.parkingsombor.co.rs
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
Интернет страница наручиоца: www.parkingsombor.co.rs

На основу члана 39., 55., 57 и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности служ.бр. 704/2016-ЈН од 13.06.2016. године, Наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ бр. 02/2016
Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор.
Адреса наручиоца: Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор.
Електронска пошта: office@parkingsombor.co.rs , parkingsombor@gmail.com
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
Врста предмета: добра.
Опис предмета: набавка нафтних деривата.
Ознака из општег речника набавки:
- 09132000 – бензин
- 09133000 – течни нафтни гас
- 09134200 – дизел гориво
8. Јавна набавка није обликована кроз партије.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и
додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. ЗЈН, који су ближе одређени конкурсном
документацијом.
10.
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у
складу са чланом 77. ЗЈН и условима из конкурсне документације.
11.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
12.
У случају подношења понуда са подизвођачем, понуђач је дужан навести проценат
набавке који се извршава преко подизвођача.
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13.
Адреса и интернет страница државног органа: Подаци о пореским обавезама могу се
добити у Министарству финансија – Пореска управа (Централа), адреса Саве Мишковића бр.
3-5, Београд, као и на интернет страници: www.poreskauprava.gov.rs
14.
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда – у случају да два или
више понуђача дају понуду са истим бројем пондера уговор ће бити додељен понуђачу који је
понудио нижу цену.
15.
Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице
Наручиоца www.parkingsombor.co.rs и са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs.
16.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда, искључиво на преузетим обрасцима из конкурсне документације, који
морају бити попуњени јасно, недвосмислено, неизбрисивим мастилом, оверени печатом и
потписом овлашћених лица.
17.
Понуђачи понуду достављају лично на адресу наручиоца путем поште или личном
доставом, у затвореној и печатираној коверти са назнаком: ''Понуда за јавну набавку мале
вредности бр. 02/2016 – набавка добара – нафтних деривата - НЕ ОТВАРАТИ''. На
полеђини коверте понуђач обавезно наводи назив и адресу понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
18.

Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1,
25000 Сомбор, канцеларија бр. 3 или
- путем поште на адресу: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1,
25000 Сомбор, канцеларија бр.3.

19.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

20.
Неблаговремене и неисправне понуде неће бити разматране. Наручилац услуга
задржава право да у случају пријема само неодговарајућих и неприхватљивих понуда и из
других разлога не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци.
21.
Одлука о додели уговора о јавној набаци добара донеће се сагласно члану 85. ЗЈН, у
року од 10 дана од дана отварања понуда, а о резултатима сви понуђачи ће бити обавештени
објавом предметне одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року
од три дана од дана доношења.
22.
Последњи дан рока за подношење понуде је 30.06.2016. године до 12:00 часова, без
обзира на начин доставе.
23.
Отварање понуда обавиће се јавно, последњег дана рока за достављање понуда,
30.06.2016. године у 12:30 часова у пословним просторијама ЈКП''Паркинг сервис
Сомбор'' у улици Трг Цара Лазара бр. 1 у Сомбору у канцеларији бр. 4, сала за састанке.
24.
Отварање понуда је јавно и присутни представници понуђача пре почетка јавног
отварања понуда, Комисији за јавне набавке Наручиоца, подносе пуномоћје за учешће у
поступку отварања понуда.
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25.
Заинтересовано лице може у писаном облику по члану 63. став 2. тражити од
наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда:
-

на адресу наручиоца ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000
Сомбор и

-

на адресу електронске поште: office@parkingsombor.co.rs.

На свим траженим појашњењима у вези са припремањем понуде назначити: Комисија за јавне
набавке, питање за јавну набавку мале вредности бр. 02/2016 –набавка добара – нафтних
деривата.

Директор
______________________
Гордана Вуловић, маст.екон.
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