
Гимназија
Ћуприја
Карађорђева 57
Број: 01- 2997
Датум: 10.12.2018. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС ” бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015 ) Гимназија из Ћуприје објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив , адреса и врста наручиоца: Гимназија Ћуприја - установа

Карађорђева 57
35230 Ћуприја

Интернет страница: www.gimnazijacuprija.edu.rs
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: Добра
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности
Број телефона 035/8470-622
Број факса 035/8476-535
Е mail: ravanica@ptt.rs
Особа за контакт: Тимотијевић Снежана, 035/8470-622
ПИБ: 101527685
Матични број: 07166877
Шифра делатности: 85.31
Банка: Управа за трезор
Број текућег рачуна: 840-740660-30
ЈББК 01736

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка добра:
Назив Ознака из општег речника набавке

1. Горива и мазива , уље за ложење гасно екстра
лако евро ЕЛ

09135100 ; 09134000

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Опис Јединица мере Количина
1.

Уље за ложење гасно екстра лако
евро ЕЛ литар

Оквирно : 14.000 литара,
количина до процењене
вредности јавне набавке –
1.741.666, 67 динара без
ПДВ-а, 1 испорука одмах по
закључењу уговора , франко
резервоар Наручиоца
Карађорђева 57, 35230
Ћуприја



Конкурсну документацију понуђачи могу преузети са сајта Портала за јавне набавке:
www.ujn.gov.rs

Рок за подношење понуда је до 18.12.2018. године до 12,00 сати . Понуде се достављају лично
или поштом на адресу: Гимназија Ћуприја Карађорђева 57, 35230 Ћуприја са назнаком: „
Понуда за гасно уље, наб. бр. 1.1.4./18 “ – не отварати .

Понуде са варијантама нису дозвољене, отварање понуда је јавно и обавиће се дана 18.12.2018.
године у 12,10 сати у просторијама наручиоца. У поступку отварања понуда могу учествовати
само овлашћени представници понуђача.

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума: најнижа понуђена цена.

Одлуку о додели уговора , Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац


