УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ п.о. АДА
Ада, Мите Радујкова бр.:6.
Број: __16/2016__
Дана: 19.01.2016. године
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члан 57. и члан 60. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку
електричне енергије који се спроводи у поступку под бр.: ЈНМВ 01/2016 упућује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ _ЈНМВ_01/2016_
1./ Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку добра и то.: за јавну набавку
електричне енергије, који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности под
бр.: ЈНМВ 01/2016 за потребе Установе за предшколско васпитање и образовање „Чика
Јова Змај“ п.о. Ада, www.cikajovazmajada.rs
2./ Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
3./ Предмет јавне набавке добра је: набавка електричне енергије, шифра из општег
речника јавне набавке: 09310000 – електрична енергија,
4./Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну
документацију у просторијама Установе за предшколско васпитанје и образовање
„Чика Јова Змај“ п.о. Ада, Ада, Мите Радујкова 6., и то у канцеларији (приземље)
сваког радног дана од 9,00 до 13,00 часова, као и на интернет страници:
www.cikajovazmajada.rs и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.
5./Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и
конкурсном документацијом.
6./ Понуде се могу поднети најкасније до 10 дана до 11,00 часова од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Установе за предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ п.о. Ада, односно
до дана 29.01.2016. године до 11,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку рока за
подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању
поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти (пошиљки)
на адресу Наручиоца:, са обавезном назнаком на лицу коверте (пошиљке): "Не
отварати - понуда за ЈНМВ 01/2016 добара – набавка електричне енергије", поштом
или лично преко писарнице Установе за предшколско васпитање и образовање „Чика
Јова Змај“ п.о. Ада., Ада, Мите Радујкова бр.: 6.
На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, број
телефона и име особе за контакт.
Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације,
јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да
исту потпише и овери.
7./ Понуда са варијантама није дозвољена.
8./ Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Цене из понуде морају бити
исказане у динарима.

9./Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте
за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних
лица.
У овом поступку не закључује се оквирни споразум.
У овом поступку се не примењује електронска лицитација.
У овом поступку не применјује се систем динамичне набавке.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да у случају неповољних понуда не донесе одлуку о
додели уговора о јавној набавци која је предмет јавне набавке.
Наручилац задржава право да одбије једну или више понуда уколико поседује било
који доказ који је наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама.
„Најнижа понуђена јединична цена по кWх према пројектованој потрошњи у свим
тарифама без ПДВ-а “
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уолене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања
заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима јавна набавка добара електричне енергија ЈНМВ 01/2016“. Питања је пожељно да се
шаљу на е-маил адресу: cikajovazmajada@gmail.com Наручилац је дужан да
заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација
и појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација се у поступку јавне набавке
одвија на начин прописан чланом 20. Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем,
односно путем поште, електронске поште или факсом.
Напомена: Уговор о јавној набавци тј. испорука електричне енергије се планира за
период до истека дана 31.01.2017. године, сваким даном од 00:00 до 24:00 часова.
10. Понуде ће бити отворене јавно у 11,15 часова последњег дана истека рока за
достављање понуда (тј. дана 29.01.2016. године), на адреси Наручиоца. Отварању
понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Активно учешће у јавној набавци
могу имати само представници понуђача. Представник понуђача, изузев директора
понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора приложити писмено овлашћење
издато од стране директора понуђача за учешће у поступку отварања понуда.
11./ Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити узете у разматрање.
12./ Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 дана од дана отварања понуда,
односно по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.
13./ Адреса наручиоца: 24 400 Ада, Мите Радујкова бр.6., www.cikajovazmajada.rs, бр.
тел.: 024/851-131, лице за контакт Варкоњи Жолт.
Наташа Попов с.р.
директор

