Јавно предузеће „ББ Терм“ Бајина Башта
Кнеза Милана Обреновића бр. 44
Број: 200/20
Датум: 28.02.2020. год.
На основу члана 55. став 1.тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ“ БАЈИНА БАШТА
ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку за јавну набавку мале вредности – услуга

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА,
ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ
БАЗЕНА
Број набавке 03/20
Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта у својству
Наручиоца, позива сва заинтересована лица да припреме и поднесу понуде у писаној форми, у поступку
јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга, у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским актима из ове области, конкурсном документацијом и овим позивом, у циљу закључења
уговора са изабраним понуђачем. Редни број набавке је бр. 03/20.
1. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ
СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ
БАЗЕНА

Ознака из општег речника набавки: 90512000 -Услуге превоза отпада и 90913000 – Услуге чишћења
цистерни и резервоара.
2. Услови за учествовање
Право учешћа по објављеном позиву, имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана
75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), које је
Наручилац одредио у конкурсној документацији, а које понуђачи доказујући на начин предвиђен
чланом 77. Закона о јавним набавкама.
3. Преузимање конкурсне документације
Понуђачи заинтересовани за учешће у поступку предметне јавне набавке, конкурсну документацију
могу преузети непосредно на адреси Наручиоца: ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана
Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта, сваког радног дана у времену од 07–15 часова од дана
објављивања позива за подношење понуде, на Порталу јавних набавки– www.portal.ujn.gov.rs. Позив је
истовремено објављен на интернет страници Наручиоца –www.bbterm.rs.
4. Израда понуде
Понуде као и сва остала кореспонденција и документа везана за понуду, морају бити сачињене на
српском језику, на обрасцима из конкурсне документације или у форми тих образаца. Код сачињавања
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понуде понуђачи се морају у свему придржавати услова из конкурсне документације, поштујући
минималне захтеве Наручиоца.
Понуде се достављају за услуге наведене у спецификацији. Рок важења понуде обавезно се наводи у
понуди. Понуде са варијантама нису дозвољене. Рок важења понуде је 60 дана од дана јавног отварања
понуда.
5. Подношење понуда, место и рок
Понуђачи понуде подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком на предњој страни:
»Понуда за јавну набавку мале вредности, број набавке 03/20– НЕ ОТВАРАТИ«, а на полеђини
коверте обавезно исписују тачан назив и адресу понуђача. У противном, Наручилац неће одговарати у
случају да дође до превременог отварања понуда.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који самостално подноси понуду, не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати
у више заједничких понуда.
Понуде са одговарајућом документацијом, понуђачи могу поднети непосредно у просторијама
Наручиоца, на адреси Наручиоца: ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44,
31250 Бајина Башта или доставити препоручено поштом на исту адресу.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана када је јавни позив објављен на Порталу јавних
набавки, а најкасније до 10.00 часова последњег дана рока за подношење понуда, односно
09.03.2020. године до 10:00 часова. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу
Наручиоца и буду заведене у Деловодну књигу Наручиоца најкасније до 10:00 часова последњег дана
рока за достављање понуда, укључујући и понуде упућене поштом препоручено.
6. Отварање понуда
Отварање понуда, које су благовремено поднете, обавиће се јавно, на дан истека последњег дана рока
за предају понуда и то дана 09.03.2020. године са почетком у 10:15 часова, на адреси Наручиоца, ЈП
„ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта, у присуству
овлашћених представника понуђача, који су обавезни да пре почетка поступка јавног отварања понуда,
Комисији за јавне набавке приложе овлашћења оверена од стране одговорног лица понуђача за
учествовање у поступку јавног отварања понуда, чиме стичу право да активно учествују у поступку
отварања. У случају да представници понуђача не доставе наведено овлашћење, имаће статус опште
јавности, као и сва остала заинтересована лица која само присуствују отварању понуда, без права
учествовања.
7. Критеријум за избор
Избор између достављених понуда извршиће се сходно члану 85. став 1. Закона о јавним набавкама
према КРИТЕРИЈУМУ –најнижа понуђена цена, без ПДВ-а.
8. Одлука о додели уговора
Наручилац ће разматрати само прихватљиве понуде, које су благовремено предате и које у потпуности
испуњавају све захтеве из конкурсне документације. Неблаговремене понуде се неће разматрати, већ
ће исте бити враћене понуђачу неотворене, одмах по окончању поступка отварања понуда, са назнаком
да су поднете неблаговремено. Наручилац може одбити једну или више понуда уколико поседује било
који доказ наведен у чл. 82. Закона или одбити понуду која садржи битне недостатке који су наведени
у чл. 106. Закона.
На основу извештаја о стручној оцени понуда наручилац ће сходно чл. 108. Закона донети Одлуку о
додели уговора, у року који није дужи од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и исту
објавити на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца, у року од 3 дана од дана доношења.
Уколико нису испуњени услови за доделу уговора, наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка
сходно чл. 109. Закона.
Уговор ће сходно чл. 113. ст 1 Закона бити достављен понуђачу којем је додељењен уговор у року од
8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, под условом да нико од
понуђача не уложи захтев за заштиту права.
9. Додатне информације и појашњења
За додатна појашњења и информације у вези са конкурсном документацијом и поступком јавне набавке
лице за контакт – Бојан Нешковић, службеник за јавне набавке, ел. пошта: toplanabb@gmail.com. За
информације у вези са техничким карактеристикама и предметом јавне набавке лице за контакт:
Велимир Радовановић, ел. пошта: toplanabb@gmail.com.
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Након преузимања конкурсне документације, заинтересована лица могу писаним путем тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и постављати питања
, при чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, и то радним данима
(понедељак – петак) у времену од 07:00-15:00 сати, на адресу Наручиоца - ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта,
ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта, или на електронску адресу –
toplanabb@gmail.com - са назнаком „Захтев за додатне информације и појашњења у поступку јавне
набавке бр. 03/20“. Питања и оговори и додатна појашњења биће објављена на Порталу јавних
набавки и на сајту наручиоца (www.bbterm.rs).
10. Комуникација у поступку ЈН
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавих набавки одвија
писаним путем, односно путем електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки.

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно врем наручиоца
од 07:00 - 15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца
телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана
наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ БР. 03/20
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