Број : 193
Датум: 10.03.2015.

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“,бр.
124/12) и чл. 6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.Гласник РС
'' бр.29/2013.) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.170 од
02.03.2015.године, и Решења о именовању комисије за јавну набавку мале вредности
бр.171од 02.03.2015.год. ЈП''Нишка телевизија'' Ниш, упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара – Евро премијум БМБ 95
зa потребе ЈП''Нишка телевизија’’до 30.06.2015.год.
у поступку јавне набавке мале вредности бр.02/2015.

Наручилац: ЈП''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА'' Ниш
Адреса: Ниш, Ул.Војводе Мишића 50/1
Интернет страница: http://www.ntv.rs
Број факса: 018/533-257
Е-маил: pravnasluzba@ntv.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће-Ниш
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Нишу, Војводе Мишића 50/1 ,сваким
радним даном у времену од 09,00 до 14,00 часова, све до истека рока за достављање
понуда,
- са интернет странице наручиоца http://www.ntv.rs
- са сајта Портала за јавне набавке, као и

-поштом/електронском поштом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за
достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација
ће у овом случају бити послата одмах по пријема захтева, на захтевани начин.
Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и
курирске службе.
-понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који
донесу одлуку о активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и
овере ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' и исту непосредно, путем
поште или скенирану доставе на адресу наручиоца или на Е-mail адресу:
pravnasluzba@ntv.rs
1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је за избор добављача моторног
Евро премијум БМБ 95 за потребе Нишке телевизије у Нишу до 30.06.2015.год.
Ознака предмета набавке: Бензин 09132000
2. Право учешћа: имају сва заинтересована правна и физичка лица, домаћа и
страна, која уз понуду доставе документацију о испуњењу услове из обрасца
понуде. Понуда мора да обухвати све ставке.
3. Подаци о врсти поступка: Избор најповољније понуде врши ће се по поступку
јавне набавке мале вредности и критеријуму најниже цене, тако што ће се цена
на дан 14.03.2015. утврдити као средња вредност цене на аутопуту НИ-БG- НИ и
цене бензина на територији Града Ниша.
4. Припремање понуде:
Понуде се морају урадити по форми и садржају на
обрасцу понуде који је приложен уз позив за достављање понуда. Сву
документацију која чини садржај понуде потписује и печатом оверава одговорно
лице понуђача. Понуда је комлетна ако садржи сва документа која морају бити
повезана и печатом оверена, како би се онемогућило накнадно убацивање или
чупање листова и то:
 Потписана од стране одговорног лица и оверена Изјаву о испуњавању
услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама
 Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о независној понуди
 Дозвола - Лиценца за обављање енергетске делатности, трговина на
мало дериватима нафте, издате од стране Агенције за енергетику
Републике Србије, која се доставља у виду неоверене копије, важећа
дозвола издата од стране надлежног органа
 Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава да понуда поштује
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средина, као и дa
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине
 Попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен образац
понуде
 Попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен образац
структуре цена
 Попуњен, потписан и од стране одговорног лица оверен модел уговора
 Потписан и печатом оверен изјава о поседовању бензинских станица у
градовима НС, БГ, КГ и НИ и са обе стране аутопута НИ-БГ-НИ

5. Начин и место подношења понуда: Понуда се сматра благовременом ако је
наручиоцу поднета у року, тј. закључно са 20.03.2015. до 12 часова.
Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу
наручиоца: ЈП ''Нишка телевизија'' Ниш , ул. Војводе Мишића 50/1,18000
Ниш.
На предњој страни коверте исписује се адреса наручиоца са назнаком „

не

отварај, понуда по одлуци

од 170 од 02.03.2015. у поступку јавне набавке
мале вредности бр. 02/2015 за набавку'' Евро премијум БМБ 95 октана“ .
На полеђини коверте понуђач уписује своју адресу и телефон. Понуђач може да
поднесе само једну понуду. Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе
захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуде са сигурношћу може
утврдити да се понуда први пут отвара. Наручилац ће приликом пријема понуда
на коверти/кутији обележити ''време, евиденциони број и датум пријема понуде''
према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно
наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''. Уколико се понуде достављају
поштом, мора се обезбедити да у писарницу наручиоца стигну у дефинисаном
року. Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је
једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац
примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће
понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао
понуду.
Све непотпуне и неблаговремено поднете понуде, по окончању поступка
отварања понуда, наручилац ће вратити понуђачима неотворене, са назнаком да
су поднете неблаговремено.
6.
Јавно отварање понуда: Понуде се отварају у последњем дану за
достављање понуда (20.03.2015.), одмах након истека тог рока 20.03.2015. са
почетком у 12:30 ч, у просторији Нишке телевизије, ул. Војводе Мишића 50/1,
Ниш. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији
доставе попуњен и оверен образац за пуномоћје за јавно отварање понуда. За
пуномоћје обавезно користити образац из конкурсне документације.
Отварање понуда води председник Комисије. На отварању се констатује само
постојање захтеваних документа, а Комисија задржава право да накнадним
прегледом утврди ваљаност докумената. У току отварања понуда представници
понуђача имају право да истакну примедбе, што се констатује у записнику.
Овлашћено лице које учествује у поступку јавног отварања има право да изврши
увид у понуде осталих понуђача и све податке који се уносе у записник . Након
потписивања записника од стране пристуних представника понуђача, исти им се

уручује на лицу места. Понуђачима који су доставили понуду а нису
присуствовали јавном отварању копија записника се доставља поштом.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде : Одлука о додели
уговора о јавној набавци биће донета у оквирном року од 5 дана од дана истека
рока за достављање понуда .
8. Лице за контакт: У периоду одређеном за припрему и достављање понуда, за
све додатне информације заинтересовани се могу обратити - Данијели Рис на
pravnasluzba@ntv.rs
Председник комисије
Данијела Рис
_____________________

