На основу чл. 4., чл. 39. и чл. 55. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број
124/2012, 14/15 и 68/15),
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ,
Ул. Ћирила и Методија бр.26, 37000 Крушевац
свим заинтересованим понуђачима упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
(евиденциони број 2/2017)
1. Подаци о наручиоцу: Прва техничка школа Крушевац, Ул. Ћирила и Методија
бр.26, 37000 Крушевац. Интернет страница наручиоца: www. prva-tehnicka.edu.rs
2. Врста наручиоца: јавна установа.
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности који се
спроводи у циљу закључења уговора о испоруци електричне енергије.
4. Предмет јавне набавке и назив и ознака из општег речника јавних набавки
(ОРН): НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ; 09310000 – електрична енергија.
5. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације: преузимање конкурсне
документације може се извршити са Портала Управе за јавне набавке
(http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет адреси наручиоца (www.prvatehnicka.edu.rs )
7. Начин подношења понуде и рок: понуде се достављају у затвореној коверти или
омоту, поштом или непосредно на адресу Наручиоца, са назнаком: „НЕ
ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку бр. 2/2017 – УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ
ЕНЕРГИЈУ ". На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу Понуђача и
податке за контакт.
Понуде поднете по истеку рока за достављање понуда одређеног у овом позиву,
сматраће се неблаговременим и биће, по окончању поступка отварања понуда,
враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу Управе за јавне набавке, (http://portal.ujn.gov.rs/). Понуде
треба доставити на адресу Наручиоца до 11.00 часова последњег дана рока за
достављање понуда тј. 05.06.2017. године. Уколико рок истиче на дан који је
нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се
први следећи радни дан.
Понуде треба поднети у свему према члану 87. Закона о јавним набавкама.
Подношење електронских понуда у поступку ове јавне набавке није могуће.
8. Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се у
просторијама Наручиоца у Крушевцу (у канцеларији Директора школе), ул. Ћирила
и Методија бр. 26, последњег дана истека рока за подношење понуда, тј. дана
05.06.2017.године, са почетком у 12.00 часова. Отварање понуда је јавно.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: у поступку отварања понуда активно могу учествовати само
овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави
уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у
отварању понуда.
10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора/Одлука о обустави поступка
биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Лице за контакт: Тамара Зајић - опште информације о набавци - телефоном: 037
44 88 10. Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог
позива могу се добити писаним путем у складу са чл. 20. Закона о јавним набавкама
на адреси Наручиоца.

