Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса: Београд, ул. ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14
Број : 659 /1
Датум: 26.05.2015. године

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
број 124/12), Наручилац „Дом ученика средње железничке школе објављује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.Наручилац: Дом ученика средње железничке школе-Београд, Здравка Челара број 14
позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са овим позивом и
конкурсном документацијом.
Адреса наручиоца
Београд, Здравка Челара број 14, П.бр. 11000
Матични број
07077718
Назив банке
Управа за трезор
Текући рачун
840-612661-04 и 840-612667-83
Шифра делатности
5590
ПИБ
101879558
Е-mail:
office@domucenika.com
Интернет страница наручиоца: www.domucenika.com
2.Врста наручиоца: Јавна установа – индиректни корисник буџетских
средстава при Министарству просвете, науке и технолошког развоја - основна
делатност смештај и исхрана ученика
3.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности, по партијама
4. Oпис - предмет набавке:НАБАВКА ДОБАРА – ЕНЕРГЕНТИ,ПО ПАРТИЈАМА,Партија 1НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА
УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ и Партија 2- ТЕЧНИ ГАС –ПРОПАН БУТАН СМЕСА ЗА
ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ИСХРАНЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ број јавне набавке:
ДУСЖШ-ЈНМВ-07/15
ПАРТИЈА 1- ознака из општег речника набавке: 09132100 – безоловни бензин; 09134200-дизел
гориво;09133000-течни нафтни гас
ПАРТИЈА 2- ознака из општег речника набавке 09122000 – пропан и бутан

Ближи опис са детаљном спецификацијом количина по јединици мере је дат у VI делу
конкурсне документације.
5.Број партија:
Јавна набавка мале вредности добара-енергенти, је обликована у две партије:
Партија 1- Гориво за моторна возила путем дебитне картице и
Партија 2-Течни гас-пропан бутан смеса за потребе службе исхране Дома ученика средње
железничке школе

6. Критеријум за доделу уговора:
Партија 1- Гориво за моторна возила путем дебитне картице
- ЕКОНОМСКИ НАПОВОЉНИЈА ПОНУДА:

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
ЦЕНА
Број бензинских пумпи на територији РС
УКУПНО ПОНДЕРА:

Макс. број пондера
80
20
100

Партија 2-Течни гас-пропан бутан смеса за потребе службе исхране Дома ученика средње
железничке школе
- ЕКОНОМСКИ НАПОВОЉНИЈА ПОНУДА:

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
ЦЕНА
Број пунионица за преузимање ТНГ –а на
територији РС
УКУПНО ПОНДЕРА:

Макс. број пондера
90
10
100

7. Преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузимати лично у просторијама
наручиоца у Београду у улици Здравка Челара број 14, сваког радног дана од 09 до 13

часова, од дана објављивања позива на Порталу УЈН-а до задњег дана рока за
подношење понуда.
Конкурсна документација за предметну јавну набавку доступна је
заинтересованим понуђачима на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца www.domucenika.com.
8. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,
ОДНОСНО ОРГАНУ ГРАДА ИЛИ СЛУЖБИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ где се могу добити исправни подаци о пореским
обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и
сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци:
- Пореским обавезама - Пореска управа Републике Србије (Министарство
финансија и привреде, Република Србија), ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд,
Република Србија;Интернет адреса http://www.poreskauprava.gov.rs
Посредством државног органа 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 - Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже
Јовановића 27а, 11160 Београд, Република Србија; Интернет адреса:
http://www.sepa.gov.rs
-Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике
Србије, ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд, Република Србија;Интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/lat
- Заштити при запошљавању, условима рада - Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина 11, 11 000 Београд, Република
Србија;Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs
-Завод за социјално осигурање - Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд,
Република Србија;Интернет адреса: http://www.zso.gov.rs/index.htm

9. Начин подношења понуда и рок:
Понуда се подноси у писаном облику, непосредно или путем поште
препорученом пошиљком у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу
наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ - Београд, ул.Здравка Челара
број 14, са напоменом - „Понуда за НАБАВКУ ДОБАРА- ЕНЕРГЕНТИ, ПО ПАРТИЈАМА,
ПАРТИЈА 1-НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА
ПОТРЕБЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ И ПАРТИЈА 2- ТЕЧНИ ГАС –
ПРОПАН БУТАН СМЕСА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ИСХРАНЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ број ДУСЖШ-ЈНМВ-07/15“- не отварати!
Рок за подношење понуда је 03.06.2015,године до 10:00 часова. Понуда се
сматра благовременом ако је код наручиоца пристигла и оверена заводним печатом
наручиоца закључно са даном 03.06.2015. године, до 10:00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која стигну на адресу наручиоца
после наведеног дана и сата.
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања
понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
10. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање благовремено поднетих понуда обавиће се 03.06.2015.године, у
10,30 часова у просторијама наручиоца у Београду, ул. Здравка Челара број 14.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз
достављање одговарајућег пуномоћја потписаног од стране овлашћеног лица
понуђача и овереног печатом.
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од отварања понуда.
11. Лице за контакт је Mирјана Митровић, телефон: 011/2750-868, e-mail адреса
mirjanamitrovic@ domucenika.com

Директор
мр Веселин Анђелић

