ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ˁˀʫʪʼʤʯʤʻʤ˃ˁʶʤˌʶʽʸʤ

Адреса наручиоца:

ʦ˄ʶʤˁʽʦʰ˖ʫʦʤʥˀ͘Ϯϭʤ

Интернет страница наручиоца:

www.srednjazanatska.edu.rs

Врста наручиоца:

ʿ̨̬̭̖̯̏̌

Врста поступка јавне набавке:

ʿ̨̡̡̨̛̭̯̱̪̠̦̖̦̖̥̣̖̬̖̦̭̯̌̌̏̌̍̌̏̌̏̔

Врста предмета:

ʪ̨̬̍̌

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Електрична енергија, јавна набавка мале вредности, бр. 1.1.1/2020
ОРН: 0931000 - електрична енергија;

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

ʵʤʦʻʤʻʤʥʤʦʶʤʻʰʵʫʽʥʸʰʶʽʦʤʻʤʿʽʿʤˀ˃ʰʵʤʺʤ͘
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

ʻʤʵʻʰʮʤʿʽʻ˄˕ʫʻʤˉʫʻʤ͘

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
www.srednjazanatska.edu.rs
ujn.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
www.poreskauprava.gov.rs
www.sepa.gov.rs
www.nsz.gov.rs
www.minrzs.gov.rs/uprava-za-bezbednost-na-radu

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
ПОНУДА СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ НЕПОСРЕДНО ИЛИ ЛИЧНО ПУТЕМ ПОШТЕ.
ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ, ОВЕРЕНОЈ ПЕЧАТОМ.
ПОНУЂАЧ ЋЕ НА КОВЕРТИ НАПИСАТИ СВОЈЕ ПОДАТКЕ И ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА КОЈУ
ПОДНОСИ ПОНУДУ.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26.02.2019. ГОДИНЕ ДО 15,00 ЧАСОВА.
ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ УКОЛИКО ЈЕ ПРИМЉЕНА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
НАЈКАСНИЈЕ 26.02.2019. године ДО 15,00 ЧАСОВА У СЕКРЕТАРИЈАТ НАРУЧИОЦА, НА АДРЕСИ:
СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА, 11090 БЕОГРАД - РАКОВИЦА, ВУКАСОВИЋЕВА БР. 21А, БЕЗ
ОБЗИРА НА НАЧИН ДОСТАВЉАЊА.
Место, време и начин отварања понуда:
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЈЕ ЈАВНО.
ПОНУДЕ ЋЕ СЕ ОТВАРАТИ ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
26.02.2019.године у 15,30 часова.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ У ПРОСТОРИЈАМА НАРУЧИОЦА , СРЕДЊА ЗАНАТСКА
ШКОЛА, БЕОГРАД - РАКОВИЦА, ВУКАСОВИЋЕВА БР. 21А, КАНЦЕЛАРИЈА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ;
ОТВАРАЊУ ПОНУДА МОГУ ПРИСУСТВОВАТИ СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

ʿˀʫʪˁ˃ʤʦʻʰˉʰʿʽʻ˄˕ʤˋʤʺʽˀʤʵ˄ʰʺʤ˃ʰʽʦʸʤˌ˖ʫʼʫʶʽʵʫ˖ʫʿˀʫʪʤ˃ʰʶʽʺʰˁʰʵʰʯʤ
ʵʤʦʻ˄ʻʤʥʤʦʶ˄ʿˀʰʸʰʶʽʺʽ˃ʦʤˀʤʼʤʿʽʻ˄ʪʤ͘

Рок за доношење одлуке:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЋЕ БИТИ ДОНЕТА У РОКУ ОД
10 ДАНА, ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА.

Лице за контакт:

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ, ДРАГАНА ЗЕЈАК БОГАТИНЧЕВИЋ;
srednjazanatska@gmail.com;

Остале информације:
/

