РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Основна школа ''Десанка Максимовић''
Број: 1571
Датум:1.12.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Тел.032-727-010
Email:osdmaksimovic@mts.rs
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС,бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1570. од 30.11.2017.
године наручилац Основна Школа ''Десанка Максимовић'' из Горњег Милановца,
објављује
П О З И В
за подношење понуда за набавку добара – електричне енергије за потпуно
снабдевање за потребе Основне школе ''Десанка Максимовић'' из Горњег
Милановца у 2018.години,
у поступку јавне набавке мале вредности
ЈН бр. 1.1.1/1-2018

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив: Основна школа''Десанка Максимовић''
Адреса: улица Милутина Тодоровића – Жице бр.10, 32300 Горњи Милановац
Телефон/факс: 032-727-010 и 720-399.
Интернет страница наручиоца: www.dmaksimovic.edu.rs.
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа – школа ( правно лице основано у циљу
обављања делатности које су у општем интересу).
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности у
складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
4. ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра
5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка електричне енергије за потпуно
снабдевање за 2018. годину,
6. ОПИС ПАРТИЈА: Предметна јавна набавка није формирана по партијама.
7. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 09310000Електрична енергија
8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена. У случају да
постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће
изабрати понуду у којој је понуђен дужи рок важења понуде.
9. ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ: Понуђач мора испуњавати услове
садржане у члану 75. и 76 Закона о јавним набавкама, а понуду у целини
припремити и поднети у складу са конкурсном документацијом и позивом.
10. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин: са Портала
Управе за
јавне набавке – portal.ujn.gov.rs, са
сајта школе
www.dmaksimovic.edu.rs, или непосредно у просторијама Основнe школe
''Десанка Максимовић'', Адреса: улица Милутина Тодоровића – Жице бр.10,
32300 Горњи Милановац, у канцеларији Секретаријата Школе у времену од 9-12
часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

11. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуда се подноси непосредно или путем
поште, на адресу: ОШ ''Десанка Максимовић'', Адреса: улица Милутина
Тодоровића – Жице бр.10, 32300 Горњи Милановац. Понуда се подноси у
затвореној коверти, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, са назнаком: „ПОНУДА за јавну набавку –
добара - електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе Основне
школе ''Десанка Максимовић'' из Горњег Милановца у 2018.години - НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и
презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће, по пријему понуде,
назначити датум и сат њеног пријема.
12. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: је 11.12.2017. године до 12:00 часова.
Понуда која је поднета по истеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је
поднета неблаговремено. У року за подношење понуде понуђач може да измени,
допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење
понуде. По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити
да мења своју понуду.
13. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање,
благовремено пристиглих понуда обавиће се 11.12.2017. године у 12:30 часова, у
просторијама ОШ''Десанка Максимовић'', улица Милутина Тодоровића – Жице
бр.10, 32300 Горњи Милановац.
14. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је
јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у
поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања
понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења
(пуномоћја) за учешће у овом поступку.
15. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлука о додели уговора биће донета у року
од 10 дана од дана отварања понуда.
16. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може
тражити у писаном облику, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда.
Лице за контакт је : Мирјана Радовић, дипл. правник. тел: 032/727-010 е-mail:
osdmaksimovic@mts.rs.

