На основу члана 60.ст.1. тачка.1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.“ бр. 124/12 и 14/2015
И 68/2015)
ТЕХНПЧКА ШКОЛА У ВЛАСОТИНЦЕ
ОГЛАШАВА

ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБА - Набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за грејну сезону 2017/2018
Позивамо Вас да уколико сте заинтересовани да доставите понуду за јавну набавку добара, набавка
гасног уља екстра лаког евро ЕЛ, редни број набавке 02/2017 која ће се спровести у отвореном поступку.
Предмет јавне набавке је набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ потребе Техничке школе у
Власотинцу. за грејну сезону 2017/2018.
Право учешћа у овом поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове за
учешће у поступку, у складу са чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност обавезних услова из члана
75. ЗЈН осим услова из члана 75. став 1. тачка 1 и 5 овог закона, понуђачи доказује достављањем изјаве којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове прописане
Законом. Понуда са варијантама није дозвољена
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена у смислу одредбе чл. 85. ст.1. тачка 2.
Закона о јавним набавкма.
Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки, као и лично и непосредно у згради
Техничке школе у Власотинцу, ул.Михајла Михајловића б.б. 16210 Влаотинце.
Рок за подношење понуде : Крајњи рок за подношење понуда је 21.09.2017. године. Благовременим се
сматрају понуде које стигну на адресу Техничка школа Власотинце до дана 21.09.2017. године до 10,00
часова.
Начин подношења понуде : Понуде се достављају у запечаћеној коверти, путем поште са повратницом или
непосредно на адресу Техничка школа, ул. Михајла Михајловића бб, Власотинце и назнаком '' *Понуда за
набавку гасног уља екстра лаког евро ЕЛ - не отварати*
Понуда мора бити оригинал, на преузетом обрасцу, откуцана, јасна, недвосмислена, оверена печатом и
потписом овлашћеног лица.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
Наручилац не одговара за било какву последицу уколико понуђач не наведе, назив, адресу и предмет јавне
набавке на коверти. Понуде које нису затворене, које су непотпуне или су стигле после наведеног рока, неће
бити разматране.
Место, време , начин отварања и услови за присуство понуђача: јавно отварање понуда обавиће се одмах по
истеку рока за подношење понуда, односно последњег дана рока, 21.09.2017. године, са почетком у 12,00

часова, у просторијама Техничке школе ул. Михајла Михајловића б.б., Власотинце (управа).
Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство највише два представника понуђача који су
поднели понуду, а који пре почетка поступка морају предати посебно писмено овлашћење за присуство
поступку отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.
Контакт особа је Светлана Горуновић, дипл. правник, секретар школе, телефон: 016/875-125, факс 016/875125, електронска адреса : tsvlasotince@gmail.com .

