ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
КРАЉЕВО
Установа културе
од националног значаја
Краљево, Цара Лазара бр. 24
Број: 1093/2
21.07.2016. год.

На основу члана 55. став. 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60 став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник СР“, бр 124/12, 14/2015 и 68/2015)

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО
36000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24.
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Предмет јавне набавке су добра – гориво за моторна возила ЗЗЗСКВ
Ев. бр. 1.1.1/2016
Наручилац:
Завод за заштиту споменика културе Краљево-установа од националног значаја, 36000
Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24 позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуде у складу са законом и конкурсном документацијом коју вам у прилогу достављамо.
Преузимање конкурсне документације заинтересована лица могу остварити од дана
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, на адреси
Наручиоца: 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24. Конкурсна документација се може
преузети на Порталу јавних набавки као и на интернет страници Наручиоца:
http://www.zzskv.rs/.
Предмет јавне набавке: набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за
потребе ЗЗЗСКВ. Назив и ознака из општег речника набавке: 09132100 – безоловни бензин.
Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив за предметну
јавну набавку је објављен на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници
Наручиоца.
Рок и начин подношења понуда:
Понуде се достављају у запечаћеним ковертама уз назнаку: "Понуда за јавну набавку мале
вредности – набавка добра: гориво за моторна возила, бр. 1.1.1/2016 - не отварати", на
адресу: Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр.
24, до 29.07.2016. године у 12.00 часова. На коверти навести тачан назив и адресу
понуђача, број факса, адресу електронске поште и особу за контакт.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратитипонуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

-2У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је Законом одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи
који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за
подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити мења своју понуду.
Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 29.07.2016. године у 12.15 часова, на адреси Наручиоца,
Завод за заштиту споменика културе Краљево – установа од националног значаја, 36 000
Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача дужни су да
Наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда.
Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“. Понуђач мора понудити сва тражена добра, у складу са
Спецификацијом предмета јавне набавке и осталим одредбама конкурсне документације.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова
(пондера) за следеће елементе критеријума:
Ред. бр.
Елементи критеријума
Број пондера
1.
Понуђена ц е н а (А)
70
2.
Број пумпних станица (Б)
30
_________________________________________________________
Укупно:
100 бодова
Број бодова за понуђену цену (А)
Тржишна цена на дан подношења понуде – Бодовање понуђене цене ће се вршити према
односу најниже цене и цене из сваке понуде. Понуда са најнижом ценом добиће
максималан број пондера. Број пондера за укупну цену добара из понуде осталих понуђача
израчунаваће се према следећој формули:
(најнижа понуђена цена / понуђена цена из понуде за коју се израчунава број
бодова) х 70
Број бодова за број пумпних станица на територији Србије (Б)
Број бодова по овом елементу критеријума рачунаће се по следећем:
преко 100 пумпних станица, 30 поена;
од 50 до 100 пумпних станица, 28 поена;
од 30 до 50 пумпних станица, 26 поена;
мање од 30 пумпних станица, 2 поена.
Напомена: Понуђач је у обавези да достави уз понуду списак пумпних станица са
тачним адресама на којима су лоциране.
Укупан број поена (Х) рачунаће се сабирањем поена по елементима критеријума, односно
по следећој формули: Х = А + Б.
Најповољнијом понудом сматраће се понуда која има највећи број укупних поена.
Заокруживање се врши на две децимале.
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија ће бити
изабрана понуда понуђача који је остварио већи број пондера по елементу критеријума
цене.

-3Рок у којем ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора:
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена према Закону о јавним набавкама члан.
105, Наручилац ће донети у року 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Лица за контакт:
Горан Јовановић, возач и Војкан Милутиновић, дипл. археолог служ. за ЈН, електронска
адреса: zzzskv@gmail.com, факс: 036/321-025.

