ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ОШ "8. СЕПТЕМБАР" - ПИРОТ

Адреса наручиоца:

Данила Киша 21, 18300 Пирот

Интернет страница наручиоца:

www.osmiseptembar.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:

Предмет јавне набавке је набавка добара - електричне енергије.
Ознака из општег речника набавке је 09310000 - електрична енергија.

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

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:

Критеријум за оцену понуда је "најнижа понуђена цена".
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог
понуђеног и рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је
понуда прва приспела код наручиоца.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси портала за јавне
набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца: www.osmiseptembar.edu.rs или
лично у просторијама наручиоца на адреси ОШ "8. септембар", 18300 Пирот, ул. Данила Киша
21 сваког радног дана од 8-13 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
ʿ̨̦̱̱̔ ̸̨̪̦̱͂̌ ̨̨̛̪̦̭̔ ̱ ̨̨̯̬̖̦̠̌̏̚ ̡̨̛̖̬̯̏-̨̨̥̯̱ ̨̖̬̖̦̱̏ ̸̨̪̖̯̥̌ ̭̌ ̡̨̦̦̥̌̌̚:
„ʿʽʻ˄ʪʤ ʯʤ ʵʤʦʻ˄ ʻʤʥʤʦʶ˄ ʺʤʸʫ ʦˀʫʪʻʽˁ˃ʰ ʥˀʽʵ 01/2018 - ʻʫ ʽ˃ʦʤˀʤ˃ʰ“.
ʿ̨̦̱̖̔ ̭̖ ̨̥̱̐ ̨̛̭̯̤̯̔̌̏̌ ̨̨̪̹̯̥ ̛̛̣ ̸̨̛̣̦ ̦̌ ̬̖̭̱̌̔ ʽˌ "8. ̭̖̪̯̖̥̬̍̌", ʪ̛̦̣̌̌ ʶ̛̹̌
21,18300 ʿ̨̛̬̯, ̡̨̭̏̌̐ ̨̬̦̌̔̐ ̦̔̌̌ ̨̔ 8 ̨̔ 13 ̸̨̭̌̏̌ ̨̔ 13.02.2018. ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ 10,00 ̸̨̭̌̏̌.

Место, време и начин отварања понуда:
ʵ̨̦̌̏ ̨̧̯̬̖̏̌̌ ̨̪̦̱̖̔ ̨̛̖̍̌̏̓ ̭̖ ̦̔̌̌ 13.02.2018. ̨̛̦̖̐̔ ̭̌ ̸̨̡̨̪̖̯̥ ̱ 10,30 ̸̨̭̌̏̌ ̱
̨̨̛̪̬̭̯̬̠̥̌̌ ̡̭̖̬̖̯̬̌̌ ̡̨̹̣̖ ̱ ʿ̨̛̬̯̱, ʪ̛̦̣̌̌ ʶ̛̹̌ 21, ̱̚ ̨̛̪̬̭̱̭̯̏ ̵̨̛̣̹̖̦̏̌̓
̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌.

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

У јавном отварању понуда активно могу учествовати сви представници понуђача који уредно
поднесу овлашћење.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији
за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Уколико представници понуђача не поднесу овлашћење, у поступку учествују као обична
јавност.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року
од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Емилија Личина, секретар школе, тел. 010/345-211, e-mail
os8sep@neobee.net

Остале информације:

