Број: 397
Датум: 21.05.2020.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Наручилац јавне
набавке

Електротехничка школа „Стари град“, Високог Стевана 37,
Београд.

Врста поступка

Јавна набавка мале вредности, покренута одлуком број
389, од 20.05.2020. године.

Предмет јавне
набавке

Набавка добара-набавка електричне енергије

Назив и ознака из
општег речника
набавки
Критеријум који
наручилац
примењује у
предмету јавне
набавке
Преузимање позива
за достављање
понуда и конкурсне
документације

0931000 – Електрична енергија

Најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се преузима са Портала јавних
набавки www.ujn.gov.rs , или интернет странице
Наручиоца www.ETSSTARIGRAD.edu.rs
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији,
затворена на начин да се приликом отварања може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Начин подношења
понуда

НА ЗАТВОРЕН КОВЕРАТ ИЛИ КУТИЈУ СА ПОНУДОМ
ОБАВЕЗНО УПИСАТИ: Електротехничка школа «Стари град»,
Београд, Високог Стевана бр.37, са назнаком „Понуда за НАБАВКУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ “ (јавна набавка број 1.1.1/2020) а на
полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Понуде се подносе на адресу: Електротехничка школа
„Стари град“, Високог Стевана 37, Београд у канцеларији
секретара школе или путем поште.

Рок за подношење
понуда

8 дана од дана када је Позив за доставу понуде објављен
на Порталу јавних набавки.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу
дана 21.05.2020. године.
Понуде сe достављају до 01.06.2020. године до 13.00
часова.
Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити
да иста стигне наручиоцу до назначеног датума и часа.

Место, време и
начин отварања
понуда

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ЈАВНО, ПО ИСТЕКУ
РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДАНА 01.06.2020. ГОДИНЕ
У 13,30 ЧАСОВА, у Секретаријату Eлектротехничке
школе“Стари град“, Високог Стевана 37,Београд.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована
лица.

Услови под којим
представници
понуђача могу
учествовати у
поступку отварања
понуда

Представници понуђача могу активно учествовати у
поступку отварања понуда ако предају овлашћење у
писаној форми за учешће (која морају имати број, датум и
бити оверена.

Рок за доношење
Одлуке о додели
уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана
од дана отварања понуда.

Лице за контакт

Миланка Цвитковић
Телефон: 011/2627784
Е - mail адреса: etsstarigrad@sezampro.rs

