На основу чл.53. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“,бр. 124/12,14/15 и 68/15),
д о н о с и с е:
ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 02/2020
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Назив наручиоца: Средња школа „Свилајнац“
Адреса наручиоца: место: Свилајнац, Улица браће Југовић бр. 10.
Редни број јавне набавке 1 .
Предмет набавке је набавка добара – гасно уље.
Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке
Гасна уља - 09134000
Поступак - Јавна набавке мале вредности
Укупна процењена вредност ЈНМВ износи: 2.000.000 динара (без ПДВ-а) односно
2.400.000,00 динара (са ПДВ-ом).
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Јавна набавка по овој Одлуци биће обављена у следећим оквирним роковима:
•

•
•
•
•

Израда конкурсне документације, упућивање позива за подношење понуда и
објављивање позива на Порталу Управе за јавне набавке и сајту наручиоца
(уколико је исти отворен), прикупљање понуда, јавно отварање понуда, стручна
оцена понуда и израда извештаја о стручној оцени понуда са израдом предлога
одлуке о додели уговора најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана
доношења одлуке о покретању,
Доношење ''Одлуке о додели уговора'' у року од 8 дана рачунајући од дана
отварања понуда (максимални рок 10 дана),
Достављање ''Одлуке о додели уговора'' свим понуђачима у року од 3 (три) дана
од дана доношења одлуке,
Закључење ''Уговора о јавној набавци'' најкасније у року од 8 (осам) дана
рачунајући од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача,
Обавештење о закљученом ''Уговору о јавној набавци'' на Порталу Управе за
јавне набавке у року од 5 (пет) дана рачунајући од дана закључења уговора.

10. Средства за реализацију ЈНМВ у укупном износу од 2.000.000 динара (без ПДВ-а),
што са обрачунатим ПДВ-ом укупно износи 2.400.000 динара, су обезбеђена из следећих
извора:
•

у оквиру буџета локалне самоуправе за 2020.годину.

ДИРЕКТОР
Слађана Стојановић

