
На основу члана 69. став 1, члана 70. тачка 2) и  члана 72. став 1. тачка 1)  Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/2008)  

 

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о, 
Београд, Булевар краља Александра бр. 84 

 
објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ВЈН 01/10 

 

Предмет јавне набавке добара:  сукцесивна набавка новчаних бонова за погонско гориво 
за аутомобиле за 2010. годину  и то: 
 

• Бензин моторни: безоловни ПРЕМИУМ БМБ 95  

•    Дизел гориво: Евро дизел 

Количина горива  која се сукцесивно  набавља зависна је од потреба Наручиоца,с тим да 
су оријентационе количине следеће:  

• Бензин моторни: безоловни ПРЕМИУМ БМБ 95 – највише до 10.000 литара 

•    Дизел гориво: Евро дизел највише  до 17.000 литара 

 
Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене 
чланом 44. Закона о јавним набавкама, с тим што уз понуду достављају и доказе о 
испуњености услова из тог члана, у складу са чланом 45. тог Закона, а који су ближе 
одређени у конкурсној  документацији. Посебан услов је да понуђачи имају станице за 
точење горива – бензинске пумпе на целој територији Републике Србије, а што је ближе 
одређено у конкурсној документацији. 
  

Заинтересовани понуђачи могу да добију све информације, прегледају и преузму конкурсну 
документацију у просторијама Наручиоца, осми спрат, сваког радног дана од 09 00 часова  
до 15 00 часова. Особa за контакт je Мома Калић, тел. 011/3209-850. 
 

Преузимање конкурсне документације може се извршити сваког радног дана од 900 до 1500 
часова у просторијама Наручиоца на осмом спрату, у ул. Булевар краља Александра бр. 
84, у Београду, уз презентацију писменог овлашћења за преузимање документације 
потписаног од овлашћеног лица и овереног печатом и доказа о извршеној бесповратној 
уплати износа од 2.000,00 динара (са ПДВ-ом) на рачун Наручиоца Грађевинске дирекције 
Србије д.о.о, Београд, број текућег рачуна у ПБ Агробанка ад Београд је 245-51673-21. 
(сврха уплате: Трошкови израде конкурсне документације за јавну набавку бр. ВЈН 1/10). 

Понуде са свим потребним доказима морају се доставити у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“, најкасније до 12,00 часова, 
последњег дана рока, поштом  или непосредно на адресу Наручиоца. Уколико је 
последњи дан рока за предају понуда нерадни дан, као последњи дан сматраће се први 
наредни радни дан. Понуде доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком „не 
отварати – понуда за јавну набавку ВЈН 01/10“. На полеђини коверте обавезно навести 
назив понуђача, адресу, број телефона и факса, као и име особе за контакт. 
Благовременом се сматра понуда која приспе у просторије Наручиоца најкасније до 12,00 
часова 30-ог дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“. 



Отварање понуда ће се обавити јавно, последњег дана рока за доставу понуда у 1210 
часова, на адреси Наручиоца. 

Представник понуђача, који присуствује отварању понуда, пре почетка поступка отварања 
мора предати писано овлашћење за присуствовање отварању понуда, издато на 
меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. Елемент 
критеријума је: бонус на новчане уплате Наручиоца  који се вреднује са највише 100 
пондера. 

Примена критеријума за избор најповољније понуде  детаљно је разрађена у конкурсној 
документацији. 

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 15 дана од 
дана отварања понуда. 

 


