
МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ 

НОВИ САД, ДУНАВСКА 35 

БРОЈ: 03- 183 

ДАТУМ: 18.02.2020.  

 

На основу члана 60. Закона о јавним набвкама („Сл.гласник РС“ бр. 68/2015) 

објављујем  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

1. Назив наручиоца: МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, Дунавска 35, 21000 НОВИ САД,  

      интернет страница наручиоца: http://www.muzejvojvodine.org.rs/?javne_nabavke. 

2. Врста наручиоца: установа (музеј) , индиректни корисник буџетских средстава 

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности   

        

4. Опис предмета набавке су добра – гориво   

            ОРЈН: 

            - 09132100-4 EP BNB 95 безоловни бензин .................5.000 литара 

            - 09134200-9 EUD EURODIZEL  дизел гориво  ..........4.000 литара 

            - 09133000-0 течни нафтни гас (ТНГ) ..........................1.300 литара 

                        

5. Број партија , уколико се предмет набавке обликује у више партија:  

Набавка није обликована по партијама  

 

6. Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора:  

      економски најповољнија понуда 

 
 

Цена горива  

 

Број бензинских пумпи у функцији 

на територије Републике  Србије 

 

Укупно пондера  

         

        100       

  80  пондера 

        

 20 пондера 

 

Формула за израчунавање пондера: 

 

Израчунавање пондера за цену: најнижа понуђена цена добија 80 пондера, а 

вредновање осталих понуда за овај критеријум израчунава се по формули:  

 

Најнижа понуђена цена x максимални број пондера 

           Цена из понуде која се рангира  

 

Израчунавање пондера за број бензинских пумпи у Србији: понуђач са највећим 

бројем пумпи добија  20 пондера, а вредновање осталих понуда за овај 

критеријум израчунава се по формули:  

 

Број пумпи из понуде који се рангира x максимални број пондера 

                                   Највећи број пумпи 

       

7. Начин преузимања конкурсне документације:  

            Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну     

            документацију сваког радног дана у пословним просторијама Наручиоца од 09  

            до 14 часова, или на  писмени захтев Понуђача Наручилац ће путем поште     

            доставити  документацију или ће Понуђач преузети са  интернет сајта Музеја  

            или Портала јавних набавки     

      http://www.muzejvojvodine.org.rs/?javne_nabavke. 

http://www.muzejvojvodine.org.rs/?javne_nabavke
http://www.muzejvojvodine.org.rs/?javne_nabavke


 

8. Понуде се достављају путем поште или лично на адресу : Музеј Војводине,  

Дунавска 35, 21000 Нови Сад, запечаћене са назнаком за : јавну набвку  горива – 

набавка број 1.1.1/2020 , не отварати   

     

      Рок за достављање понуда је 28.02.2020. год. до 11 часова. 

 

9. Место, време и начин отварања понуда : Понуде се отварају истог дана са   

            почетком у 11 часова, у просторијама Музеја у Дунавској 35 

 

10. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз    

Пуномоћ потписану од стране овлашћеног  лица понуђача. 

 

11. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели Уговора донеће се најкасније у року 

од 10 дана од отварања понуда. 

 

12. Лице за контакт код наручиоца је Миленко Ушћебрка, тел.063/ 457 995,  

      имејл адреса : milenko.uscebrka@gmail.com 


