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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

НАРУЧИЛАЦ: Јавно  предузеће  Спортски  центар   „Олимп – Звездара“  Улица  Вјекослава  Ковача  број 11  11160 

Београд , ПАК 144204, Србија  (у даљем тексту: Наручилац),  

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.scolimp.rs 
 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће. 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности, обликована по партијама бр. ЈН: 9/2017. 

 Партија 1 –мазут Партија 2 – Евро Премијум безоловни моторни бензин БМБ 95 и Евро дизел  

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: добра  

 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Гориво нафтиних деривата  

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  ОРН: '09000000-3 Нафтни деривати, гориво, 

и други извори енергије  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: "најнижа понуђена цена". 

 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Конкурсна документација за предметну јавну набавку 

се може преузети и доступна је на Порталу јавних набавки, „Управе за јавне набавке РС“ www.ujn.gov.rs и интернет 

страници Наручиоца www.scolimp.rs 
 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом 

конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, 

овереној печатом, на адресу Наручиоца Јавно  предузеће  Спортски  центар   „Олимп – Звездара“  Улица  Вјекослава  

Ковача  број 11  11160 Београд , ПАК 144204, Србија, канцеларија  менаџмента у приземљу (у даљем тексту: адреса 

Наручиоца), у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

односно до 11.12.2017 године, најкасније до 15:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 ГОРИВО НАФТИНИХ ДЕРИВАТА,ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА БР ЈН 9/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ 

СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“ .На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и 

адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране 

Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, 

допуну или опозив понуде, на начин који је  одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком  „ИЗМЕНА/ 

ДОПУНА/ ОПОЗИВ- ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГОРИВО НАФТИНИХ ДЕРИВАТА,ОБЛИКОВАНА ПО 

ПАРТИЈАМА БР ЈН 9/2017  – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“ 

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:Понуде ће бити бити отворене јавно,по редоследу приспећа,у 

пондељак, 11.12.2017 године, у 15:15 часова, на адреси Наручиоца, Улица  Вјекослава  Ковача  број 11,  11160 Београд. 

       УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ПОНУДА: У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача.  

Представници понуђача, који ће присустовати јавном отварању понуда, морају да  приложе писано овлашћење издато од 

стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на 

предметну набавку. 

            Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора доказати да испуњава обавезне услове 

прописане чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама , као и додатне услове, сагласно члану 76. Закона о јавним 

набавкама, наведене у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 

   

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 10 дана од дана отварања понуде. 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Тамара Симић,  е маил: tamara.simic@scolimp.rs  
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