ОШ''Свети Сава'' Врчин
Број: 2015
Датум: 30.12.2015. године
Врчин
На основу члана 39., члана 55.став 1. тачка 2), и 60.Закона о јавним набавкама
(''Сл.гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Сл. гласник РС'', бр. 86/2015), наручилац Основна школа''Свети
Сава'' из Врчина упућује
ПОЗИВ
за подношење понуда за набавку добара- електричне енергије за потпуно снабдевање
за потребе ОШ''Свети Сава''из Врчина у 2016. години
У потупку јавне набавке мале вредности, бр. 01/2015

1. Подаци о Наручиоцу:
Назив: ОШ''СВЕТИ САВА'',
Адреса: 11224Врчин, ул.29.новембар 15
ПИБ: 101953139
Матични број: 07035233
Интернет страница:www:os-svetisava.edu.rs
е – mail: ilinkamarinkovic@yahoo.com
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.
4. Врста предмета јавне набавке : добра
5. Опис предмета набавке, назив и ознака општег речника набавке: Набавка
електричне енергије за потпуно снабдевање за 2016. годину
Назив и ознака из Општег речника набавки: 09310000- електрична енергија
 Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набаци
6. Критеријум за доделу уговора:Најнижа понуђена цена.
7. Опис партија: Предметна јавна набавка није формирана по партијама.
8. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин: са портала
Управе за јавне набавке-posrtal.ujn.gov.rs, са сајта школе os-svetisava.edu.rs, или
непосредно у просторијама ОШ''Свети Сава'', у Врчину, улица 29.новембар 15. У
канцеларији Секретаријата школе у времену од 12:00 до 14:00 часова, до дана и
часа истека рока за подношење понуда.
Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове
из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама и поседују важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности, која је предмет набавке тј. Лиценцу за трговину

електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику
РС и потврду исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ
предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште. Услови које понуђач
треба да испуни као и начин на који се доказује њихова испуњеност ближе су одређени
Конкурсном документацијом.
9.Начин подношења понуде и рок:
Понуда се подоси непосредно или путем поште, у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу наручиоца: Основна школа''Свети Сава'', 11224 Врчин,29.новембар 15.
Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања може са
сигурношћу утврдити да се приви пут отвара, са обавезном назнаком на лицу коверте:
Понуда за јавну набавку –електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе
ОШ''Свети Сава, из Врчина у 2016. години ЈНМВ број – 01/2015 "НЕ ОТВАРАТИ''.
поштом или лично у просторије наручиоца.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, број телефона и факса
понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. Понуде се достављају путем поште
или се доносе лично сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова.

Рок за достављање понуда је 15.01.2016. године до 12,00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до
15.01.2016. године до 12,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од
стране одговорног лица понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на
српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени,
потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством
из конкурсне документације.
10. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда и то
15.01.2016. године у 12.00 часова, у просторијама Наручиоца: ОШ''Свети Сава'' у Врчину,
29.новембар 15.
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Пре почетка отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати отварању
понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за
присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашећеног лица
понуђача.
12. Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања
понуда.

13. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ''Свети Сава'' Врчин,
29.новембар 15, или путем е-маил-а: ilinkamarinkovic@yahoo.com са назнаком - „Додатне
информације/појашњења за Комисију за јавну набавку – набавка електричне енергије,
ЈНМВ 01/2015 “. Понуђач може тражити од наручиоца додатне информације или
појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда.
Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.
14. Лице за контакт
Особа за контакт је секретар школе – Илинка Маринковић, тел.011/8053467 у
периоду од 10:00 до 13:00 часова, e-mail:ilinkamarinkovic©yahoo.com

