Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ
4 Су 22-51/18
Дана 10.05.2018 године
Петровац на Млави
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр.124/12,14/15 и
68/15), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки мале вредноси (''Сл. гласник РС'' бр.29/2013)
Основни суд у Петровцу на Млави, Српских Владара 159, ПИБ 108341778, матични
број 17865609, упућује,

ПОЗИВ
за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број : 4 Су 22-51/18
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Предметна конкурсна документација се доставља на основу
понуда.

позива за подношење

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде и
конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75.
Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за 4 Су 22-51/18- Набавка
огревног материјала за потеребе Основног суда у Петровцу на Млави - (НЕ ОТВАРАТИ).“
Предмет јавне набавке су потрошна добра и то огревни материјал: МРКИ УГАЉ, 40
тона, сепарисан, гранулација КОМАД, са доњом топлотном вредношћу од минимум 15.000
kj/kg, са превозом до Судске јединице Жагубица у Жагубици и букова дрва 25м3 - класа
цепанице, полутке, облице, исечена са превозом до Судске јединице Жагубица у Жагубици.
Шифра из општег речника набавки: 09240000 угаљ, 03410000 дрва.
Процењена вредност јавне набавке износи 597.000,00 динара без ПДВ-а
Јавна набавка обликована је по партијама.
I партија – МРКИ УГАЉ 40 тона, сепарисан, гранулација КОМАД, са доњом топлотном
вредношћу од минимум 15.000 kj/kg, са превозом до Судске јединице Жагубица у Жагубици
– проц. вредност 480.000 динара без ПДВ-а.
II партија – букова дрва 25 м3 класа цепанице, полутке, облице и исечена са превозом до
Судске јединице Жагубица у Жагубици – проц. вредност 117.000 динара без ПДВ-а.
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Напомињемо да сви заинтересовани понуђачи могу поднети јединствену понуду
за обе партије или појединачне понуде за сваку партију посебно.
Напомињемо да су сви заинтересовани понуђачи дужни да уз основну конкурсну
документацију обавезно приложе и доказ о калоријској вредности понуђеног угља
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу. Понуде се достављају путем поште на адресу Наручиоца– Основни суд у Петровцу на
Млави, Српских Владара 159, 12300 Петровац на Млави, или лично у писарници наручиоца,
сваког радног дана 07,30 -15,00 сати, са назнаком „ Набавка огревног материјала за потребе
Основног суда у Петровцу на Млави“
Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу
најкасније до 22.05.2018 године до 12:00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда,
односно 22.05.2018 године у 13,30 часова у просторијама наручиоца, уз присуство
овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка
отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе овлашћење за присуствовање отварању
понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 8 (осам) дана од дана отварања
понуда.
Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда ,сваког
радног дана на телефон 012/331-260 од 08,00 до 14,00 часова.
Лице за контакт: Судијски помоћник Мита Митић. Мејл: uprava@pt.os.sud.rs
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуде које се не доставе на назначени начин комисија неће разматрати, као ни понуде
које стигну у оштећеној или незапечаћеној коверти.
Рок за достављање понуда је до 22.05.2018 године до 12:00 часова.
Комисија наручиоца ће разматрати само исправне понуде, док се неисправне понуде од
стране Комисије неће даље разматрати.
Наручилац ће извршити избор применом критеријума: Најнижа понуђена цена.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке, уколико нису
испуњени услови за избор најповољније понуде, као и из објективних и доказивих разлога.
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Наручилац ће одлуку о обустави поступка јавне набавке писано образложити и доставити
понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке.
Наручилац може изменити конкурсну документацију пре краја рока за подношење
понуда, издавањем допуна, које ће доставити свим заинтересованим лицима, која су преузела
конкурсну документацију .
Понуда и сва остала документација, која је саставни део понуде у конкурсној
документацији, мора бити написана на српском језику. Уколико се докази достављају на
страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског
тумача . Поступак отварања понуда водиће се на српском језику.
Понуђач може поднети захтев за заштиту права Наручиоцу, у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње Наручиоца. Захтев за заштиту права, којим се оспорава
садржина позива или конкурсне документације, сматраће се благовременим, уколико је
примљен од стране Наручиоца пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. После доношења Oдлуке о избору најповољније понуде или о обустави поступка
јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана, од дана пријема исте.
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити
у писменом облику, доставом захтева на адресу Наручиоца Основни суд у Петровцу на
Млави, Српских Владара 159, 12300 Петровац на Млави, са назнаком ''Питања за Комисију за
јавну набавку – Набавка огревног материјала за потребе Основног суда у Петровцу на Млави“
Наручилац ће одлуку о избору најповољнијег понуђача и додели уговора о јавној
набавци донети најкасније у року од 8 дана од дана отварања понуда и о томе обавестити све
понуђаче у складу са Законом и конкурсном документацијом
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА се може преузети са Портала јавних набавки али и са
сајта Основног суда у Петровцу на Млави www.osnovnisudpetrovacnamlavi.rs
Разлози за одустајање од доделе уговора
Наручилац задржава право да у било којој фази јавне набавке може да обустави
поступак. Наручилац може да одустане од доделе уговора, у свим фазама јавне набавке ако:
1.
2.
3.
4.

није примио ниједну понуду
су понуде неодговарајуће и неприхватљиве
се измене околности под којима је упућен позив
се од стране одговорног лица наручиоца не усвоји извештај комисије за јавну
набавку
5. изабрани понуђач не потпише уговор са наручиоцем
6. је пре истека рока за подношење понуда потребно битно изменити конкурсну
документацију.
Председник Комисије
_______________________________
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