Назив наручиоца:

Основна школа „Војислав Илић Млађи“ у Хуму

Адреса наручиоца:

ул. Данила Прице бр 108, село Хум, општина
Црвени Крст, Град Ниш

Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

Нема

Отворени поступак јавне набавке

Добра

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка енергената, недостајућих количина лож уља, за потребе
грејања објеката школе „Војислав Илић Млађи“ у Хуму, за грејну сезону
2013./2014. године, ознака из општег речника набавке: 09135100 - Лож уље.
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Није обликована по партијама.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе,
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање,
професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица:
Не ради се о резервисаној јавној набавци.
У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
Не примењује се преговарачки поступак.
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и
број понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум:
Не закључује се оквирни спораазум.
У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације
или система динамичне набавке - основни подаци о информационом
систему наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:
Не примењује се електронска лицитација.
У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
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Не примењује се систем динамичне набавке.
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности
набавке који се извршава преко подизвођача:
Проценат укупне вредности набавке
подизвођачу, не може бити већи од 50%.

који

се

може

поверити

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa
где је конкурсна документација доступна:
Наручилац је oбјавио конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на званичном сајту школе.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним
словима (оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица
и оверена печатом понуђача. Понуда се подноси у затвореној коверти, на коју
понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде –
понуђача, и на коверту налепи образац из конкурсне документације, или
уписује назив и адресу примаоца понуде – Основна школа „Војислав Илић
Млађи“ у Хуму, број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача
потребно је назначити на коверти „Заједничка понуда“ и навести назив и
седиште носиоца групе понуђача и свих чланова групе. Понуда се сматра
благовременом ако је примљена на адресу: Одсек за јавне набавке Града
Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, други спрат, канцеларије 64 и 65,
најкасније до среде, 16.10.2013. године до 12.00 сати, непосредно или путем
поште.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу
понудa, односно у среду, 16.10.2013. године у 12.30 сати у објекту Града
Ниша у ул. Николе Пашића бр. 24, сала 29, на првом спрату.
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Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача су дужни да доставе овлашћење за учествовање
у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да буде оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у
поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда
предметне јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.
Рок за доношење одлуке:
25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт:
Особа за контакт: Дејан Благојевић, тел: 018/504-633, факс: 018/504-524,
e-mail: bdejan@gu.ni.rs
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