НАРУЧИЛАЦ
КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
11103 Београд, Теразије бр. 27/II
e-mail: office@kmszts.org.rs
Тел./факс: 011/3562-107 и 3562-108
Место и датум: Београд, 09.05.2018. године
Број: 651-1/2018

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА БР. 1.1.1./2018 – Партија 1-6 ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА, АДИТИВИРАНОГ ДИЗЕЛА И БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА
БМБ 95 И ЕВРО БМБ 100 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

1. Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив:
КМСЗТС) за потребе Коморе-централне канцеларије и организационих јединица Коморе: Огранка
Војводина, Огранка Ниш, Огранка Београд, Огранка Ужице и Огранка Крагујевац.
Адреса седишта Наручиоца: Теразије бр. 27/II, Београд.
Интернет страница: www.kmszts.org.rs
2. Врста наручуиоца: Индиректни корисници буџетских средстава.
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавна набавка мале вредности.

4. Предмет: Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1./2018 су добра - набавка горива – евро
дизела, адитивираног дизела и безоловног моторног бензина БМБ 95 и ЕВРО БМБ 100 за потребе
службених возила КМСЗТС, на годишњем нивоу коришћењем компанијске дебитне картице
понуђача.
Назив из Општег речника набавке – Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори
енергије и ознака из ОРН: 09100000.
Јавна набавка мале вредности добра (скраћено: ЈНМВД) бр. 1.1.1./2018 је обликована у 6 пратија:
-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 – горива – евро дизела и адитивираног дизела - партија 1наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије централна
канцеларија (скраћени назив: КМСЗТС централна канцеларија), са седиштем у Београду,
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Улица Теразије бр. 27/II, за потребе службеног возила марке Шкода SUPERB Ambition, 2.0 TDI
CR, регистарских ознака BG 1107 ZC.
-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 - горива – безоловног моторног бензина БМБ 98 и ЕВРО БМБ 100
партија 2- наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије за потребе
организационе јединице Огранaк Војводина (скраћени назив: КМСЗТС ОВО), са седиштем
огранка у Новом Саду, Улица Јеврејска бр. 2, за потребе службеног возила огранка марке Рено
МЕГАН 1.6 16 В, регистарских ознака NS 342 ZL.

-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 - горива – евро дизела и адитивираног дизела - партија 3 наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије за потребе
организационе јединице Огранaк Ниш (скраћени назив: КМСЗТС ОНИ), са седиштем огранка у
Нишу, Улица генерала Боже Јанковића бр. 1, за потребе службеног возила огранка марке Шкода
OCTAVIA, 1.6 ТDI, регистарских ознака NI 105 WT.

-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 – горива – безоловног моторног бензина БМБ 98 и ЕВРО БМБ 100 партија 4 - наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије за
потребе организационе јединице Огранaк Београд (скраћени назив: КМСЗТС ОБГ), са седиштем
огранка у Београду, Улица Теразије бр. 27/II, за потребе службеног возила огранка марке Шкода
Rapid, Style, 1.2 ТSI, регистарских ознака BG 925 ZJ.

-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 - горива – безоловног моторног бензина БМБ 98 и ЕВРО БМБ 100 партија 5- наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије за потребе
организационе јединице Огранaк Ужице (скраћени назив: КМСЗТС ОУЕ), са седиштем огранка у
Ужицу, Улица Метохијска бр. 12, за потребе службеног возила огранка марке Шкода Rapid,
Ambition, 1.2 ТSI, регистарских ознака UE 070 ČK.

-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 - горива – безоловног моторног бензина БМБ 98 и ЕВРО БМБ 100 партија 6- наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије за потребе
организационе јединице Огранaк Крагујевац (скраћени назив: КМСЗТС ОКГ), са седиштем
огранка у Крагујевцу, Улица Даничићева бр. 51/2, за потребе службеног возила огранка марке
Шкода Rapid, Ambition, 1.2 ТSI, регистарских ознака KG 106 NH.

5. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. Закона о
јавним набавкама (''Сл. гл. РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на Порталу јавних набавки Управе за
јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs) и на интернет страници наручиоца www.kmszts.org.rs (у делу
Портал јавних набавки).
7. Начин подношења понуде и рок: 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
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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: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Улица
Теразије бр. 27/II, 11103 Београд, са назнаком:
-

,,Понуда за ЈНМВД бр. 1.1.1./2018 - Партија 1 – набавка горива – ЕВРО ДИЗЕЛА И
АДИТИВИРАНОГ ДИЗЕЛА - НЕ ОТВАРАТИ”.

-

,,Понуда за ЈНМВД бр. 1.1.1./2018 - Партија 2 – набавка горива – БЕЗОЛОВНОГ
МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95 И ЕВРО БМБ 100 - НЕ ОТВАРАТИ”.

-

,,Понуда за ЈНМВД бр. 1.1.1./2018 - Партија 3 – набавка горива – ЕВРО ДИЗЕЛА И
АДИТИВИРАНОГ ДИЗЕЛА - НЕ ОТВАРАТИ”.

-

,,Понуда за ЈНМВД бр. 1.1.1./2018 - Партија 4 – набавка горива – – БЕЗОЛОВНОГ
МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95 И ЕВРО БМБ 100 - НЕ ОТВАРАТИ”.

-

,,Понуда за ЈНМВД бр. 1.1.1./2018 - Партија 5 – набавка горива – – БЕЗОЛОВНОГ
МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95 И ЕВРО БМБ 100 - НЕ ОТВАРАТИ”.

-

,,Понуда за ЈНМВД бр. 1.1.1./2018 - Партија 6 – набавка горива – – БЕЗОЛОВНОГ
МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95 И ЕВРО БМБ 100 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за достављање понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 21.05.2018. године, до 09.00 часова.
8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се одржати након истека рока
за подношење понуда, дана 21.05.2018. г., у 09:15 часова, у седишту Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије, у Београду, Улица Теразије бр. 27/II. Јавном отварању понуда могу
присуствовати овлашћени представници свих понуђача, као и сва друга заинтересована лица.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања
понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који имају одговарајуће
овлашћење, док остала лица не могу активно учествовати у отварању понуда. Присутни представници
понуђача су у обавези да Комисији за јавне набавке, непосредно пре почетка поступка јавног
отварања понуда, предају, у писаној форми, овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда.
Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје, он може да присуствује поступку
отварања понуда као општа јавност, али нема права да активно учеаствује у поступку отварања
понуда. Посебан позив за јавно отварање понуда се неће упућивати.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се на
основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гл. РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у року

3

који не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума економски
најповољнија понуда.
11. Лице за контакт: Тамара Синђић Јелесијевић, дипл. правник, лице запослено на пословима јавних
набавки. Е-mail адреса: office@kmszts.org.rs или на телефон број 011/3562-107 и 3562-108.
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