2. ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу чланова 55.ст. 1. тачка 2, чл. 57. и чл. 60 ст. 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Ниш, ул.Косовке девојке бр. 6
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности
ЈНД-М бр. 1.1.3/2016 –Набавка добара
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
а за потребе Дома ученика средњих школа из Ниша

1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца: Дом ученика средњих школа, ул.
Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш, www.domucenikasrednjihskolanis.rs.
2. Врста Наручиоца: Установа.
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности, која се спроводи у
поступку јавне набавке мале вредности.
4. Врста предмета јавне набавке: Набавка добара- електричне енергије. Општи
речник набавке, односно назив и ознака ОРН 09310000 - електрична енергија.
5. Посебна напомена: Набавка, односно уговор није резервисан за установе,
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитаицју и запошљавање инвалидних лица.
6. Број партија: Набавка није обликована по партијама.
7. Критеријум и елементи критеријума за доделу Уговора: Критеријум је најниже
понуђена цена.
8. Начин преузимања конкурсне документације, конкурсна документација се може
да се преузме на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници
Наручиоца www.domucenikasrednjihskolanis.rs.
9. Не примењује се електронска лицитација, односно није у примени електронска
понуда.
10. Адреса и интернет адреса 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.

11. У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности
набавке која се извршава преко подизвођача: Понуђач је дужан да, уколико
намерава да извођење набавке повери
подизвођачу, у понуди наведе да ли
ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити понуђачу, а који не може
бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
12. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и
подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење
понуда. Понуде се подносе у једном оригиналном примерку на адресу Дом
ученика средњих школа Ниш, ул.Косовке девојке бр.6, 18000 Ниш. Понуђачи
подносе понуду у року од 10 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и то непосредно или путем поште на адресу:
Дом ученика средњих школа Ниш, ул.Косовке девојке бр.6, 18000 Ниш. Све
понуде и сва пратећа документација се достављају у запечаћеној коверти на
којој ће стајати:
-

горе наведена адреса,
„Понуда за ЈНД-М 1.1.3/16– Набавка добара - НЕ ОТВАРАТИ“,
На полеђини назив понуђача, адреса и контакт телефон/факс/електронска пошта.
Рок за подношење понуда је 12.04.2016.године, до 10:00 часова.

13. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
12.04.2016. године, у управној згради дома ученика средњих школа у Нишу у
улици Косовке девојке бр. 6, са почетком у 10:15 часова.
14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована
лица, а активно право учешћа имају само овлашћени представници понуђача,
који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење
мора да садржи датум, број, потпис овлашћеноглица, као и да буде оверено.
Лице које је законски заступник понуђача то доказује Решењем из агенције за
привредне регистре, или Изводом из Агенције за привредне регистре.
15. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, на
основу извештаја о стручној оцени понуда, комисије за реализацију јавне
набавке, у року од 10 од дана отварања понуда.
16. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.
17. Особе за контакт: Сања Јовановић и Горан Стошић (за техничке детаље): e-mail
domucenikanis@gmail.com, факс 018/4575-833;

Комисија за јавну набавку

