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Јавно предузеће „ББ Терм“ Бајина Башта 
Кнеза Милана Обреновића бр. 44 
Број: 1037/18 
Датум: 24.12.2018. год. 
 

ПОЗИВ ЗА  

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

(ЈН број 01/18) 

 
Назив наручиоца: Јавно предузеће „ББ Терм“ Бајина Башта; 
 

Адреса наручиоца: ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта; 

 

Е - mail адреса: toplanabb@gmail.com; 

Врста наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа; 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности; 

Врста предмета: Услуге; 

 
За услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Опис предмета набавке: Превоз мазута; 

Ознака из општег речника набавке: 60181000 – најам теретних возила са возачем; 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.bbterm.rs; 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 

цена без ПДВ-а. 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

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

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ББ Терм“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана 

Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – 
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Превоз мазута, ЈН бр. 01/18 - НЕ ОТВАРАТИ". Понуда се сматра благовременом уколико 

је примљена од стране наручиоца до 03.01.2018. године до 11,00 часова. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 

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. 

Место, време и начин отварања понуда: 

Поступак отварања понуда обавиће се одмах након истека рока за предају понуда са 

почетком у 11,15 часова у присуству овлашћених представника понуђача и 

заинтересованих лица, на адреси наручиоца Јавно предузеће „ББ Терм“ Бајина Башта, 

ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта. 

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 

Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања понуда, пре 

почетка отварања понуда морају имати овлашћење за присуствовање отварању понуда 

искључиво у оригиналу. 

Рок за доношење одлуке: 

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке 

из извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети у оквирном року од 10 дана 

од дана јавног отварања понуда. Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници у року од 3 дана од дана доношења 

Одлуке. 
 

Лица за контакт: 

Слађана Јокић Станић и Бојан нешковић, факс: 031/861-545, електронска пошта: 

toplanabb@gmail.com. 
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