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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

Основна школа „Скадарлија“

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

Београд, Француска 26

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:

www.osskadarlija.edu.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА:

јавна установа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

јавна набавка мале вредности

ВРСТА ПРЕДМЕТА:

добра

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

набавка електричне енергије

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: електрична енергија, 09310000
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

најнижа понуђена цена

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС: www.ujn.gov.rs
- на интернет страници Наручиоца : www.osskadarlija.edu.rs
АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА/ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 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.
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: понуде се припремају и подносе у складу са
позивом Наручуиоца и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. Понуђач
подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти, овереној печатом, на
адресу наручиоца: Основна школа „Скадарлија“, Француска 26, 11000 Београд, са назнаком
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ, БРОЈ 1/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“, канцеларија секретара школе. На полеђини
коверте мора бити назначен пун назив и адреса понуђача, име и телефон особе за контакт.
Рок за подношење понуда је осам ( 8 ) дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки 18.2.2015, односно, до 26.2.2015. год. до 11,00 сати.

Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може
утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од
стране Наручиоца у року одређеном у овом позиву за подношење понуда.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Понуде ће бити отворене јавно, по
редоследу приспећа, 26.2.2015. у 13,15 сати, на адреси наручиоца.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: активно могу учествовати само овлашћени

представници понуђача, који поднесу писмено овлашћење, потписано и оверено од стране
директора понуђача, са назнаком да се овлашћење односи на поступак отварања понуда у
предметној јавној набавци.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Рок за доношење одлуке о додели Уговора је 10 дана од

дана отварања понуда.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Оливера Филиповић, факс: 011/7246-244,

e-mail: skadarlija.os@open.telekom.rs

Комисија наручиоца:
1. _____________________ с.р.
Јечменица Милош
2. _____________________ с.р.
Лимић Невена
3. _____________________ с.р.
Филиповић Оливера

