ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Установа за предшколско васпитање и образовање "Чика Јова Змај"
п.о. Ада.

Адреса наручиоца:

24 430 Ада, Мите Радујкова бр.: 6.

Интернет страница наручиоца:

www.cikajovazmajada.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 добра је: набавка електричне енергије, шифра из општег речника
јавне набавке: 09310000 – електрична енергија,
JNMV 01/2019

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 доделу уговора је најнижа понуђена цена. Цене из понуде морају бити
исказане у динарима.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
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 01/2019 добара – набавка електричне енергије", поштом или лично преко писарнице Установе за предшколско
васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ п.о. Ада.
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.

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:
Установа за предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ п.о. Ада., 24 430 Ада,
Мите Радујкова бр.: 6., Tel.: 024/851-131
cikajovazmajada@gmail.com

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
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
11.02.2019. 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 01/2019 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.

Место, време и начин отварања понуда:

Понуде ће бити отворене јавно у 11,15 часова последњег дана истека рока за достављање
понуда (тј. дана 11.02.2019.године), на адреси Наручиоца. 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.

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

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 оригинално писмено
овлашћење издато од стране директора понуђача за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

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.

Варкоњи Жолт секретар

Остале информације:
Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи за потребе предшколске установе.

