ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Техничка школа Ада
24430 Ада
Моше Пијаде бр.47
Број: 96-17/2019-1/3
Дана: 23.01.2019. године

Назив наручиоца: ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
Адреса наручиоца: Моше Пијаде бр. 47., 24430 Ада
Интернет страница наручиоца: iskolada@mts.rs
Врста наручиоца: Образовање
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра
Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергија за потребе Техничке школе у
Ади.
Назив и ознака из општег речника набавки: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - 09310000
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Техничке школе
у Ади, канцеларија секретаријата, радним данима од 8-13 часова, или на писан
захтев заинтересованог понуђача. Конкурсну документацију се може преузети и
штампати са сајта Портала Јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и са сајта Техничке
школе www.tsada.edu.rs.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе у запечаћеној коверти са назнаком “Понуда за јавну набавку
број ЈН МВ 96-17/2019-1– не отварати” на горе наведену адресу наручиоца.
На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу, телефон понуђача и
деловодни број понуде. Понуде се достављају поштом или лично у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања позива на порталу, односно до 01.02.2019. године,
најкасније до 11.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је
стигла код наручиоца до 11.00 часова на дан који је назначен као последњи дан
пријема понуда). Понуде које стигну после назначеног рока, сматраће се
неблаговременим и исте ће неотворене бити враћене понуђачу.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавља комисија у 01.02.2019. године (петак), у 11.15
часова у згради Техничке школе Ада, у канцеларији директорице.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Присутни представници понуђача пре почетка јавног
отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у
поступку отварања понуде.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у складу са чланом 108.
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС 124/2012.,14/2015 и 68/2015). О донетој
одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом о јавним набавкама.
Лице за контакт:
Обавештење у вези са учествовањем у поступку заинтересовани понуђачи могу
добити сваког радног дана од 08-13 часова у просторијама Техничке школе Ада,
Моше Пијаде 47., особа за контакт: Марјановић Драгана, телефон: 024/853-034; email: iskolada@mts.rs
Остале информације: Директор
Хилда Гилице
________________

