ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац,
Лоле Рибара 12, поштански број 19350
Тел: 019/731-004; 731-431
Тел/факс: 019/731-604
Број: 191
Датум: 15.03.2017.год.

На основу чл. 60.став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12,
14/15 и 68/15), ОШ“Димитрије Тодоровић Каплар“ из Књажевца објављује:

ПОЗИВ
за подношење понуда за набавку добара – електричне енергије у поступку јавне набавке
мале вредности бр. 1/2017

1. Наручилац: Основна школа “Димитрије Тодоровић Каплар“
2. Адреса наручиоца: Лоле Рибара бр.12
3. Врста наручиоца: просвета
4. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
5. Врста предмета јавне набавке: ДОБРА
6. Предмет јавне набавке: електрична енергије, назив и ознака из ОРЈН 09310000 –
електрична енергија
7. Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена.
8. Начин преузимања конкурсне докуметације: Понуђач је дужан да понуду поднесе
до 23.03.2017. године до 12,00 часова, без обзира на начин подношења (непосредно
или путем поште). Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Коверат са понудом мора имати ознаку „Понуда за јавну набавку мале вредности бр.
1/2017, добра – набавка електричне енергије – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте
означити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. Уколико понуђач понуду
подноси путем поште мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до назначеног
термина. У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача,
потребно је означити на коверти „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште
носиоца групе понуђача и свих чланова групе. Понуде се подносе на адресу: Основна
школа “Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац, ул.Лоле Рибара бр.12
Понуде које буду приспеле и буду примљене након датума и сата одређеног за
подношење понуда, сматраће се неблаговременим, а наручилац ће их након окончања
поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима уз назнаку да су поднете
неблаговремено.

9. Место, време и начин отварање понуда: Отварање понуда обавиће се дана 23.03.
2017.године у 12,30 часова у просторијама школе ул. Лоле Рибара бр.12, Књажевац.
10. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено
овлашћење за учествовање у отварању понуда, које мора бити заведено, оверено
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
11. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет)
дана од дана јавног отварања понуде. У случајевима из чл.109. Закона о јавним
набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
12. Лице за контакт: Весна Божиновић, секретар школе, тел. 019/731-004
Остале информације: Сва додатна појашњења и евентуалне измене и допуне
докуметације биће објављене на Порталу јавних набавки па потенцијални понуђачи треба
редовно да прате објављене податке.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Милан Ђорђевић
______________

