Република Србија
Град Београд
Основна школа „Влада Аксентијевић“
Поенкареова 8
11000 Београд
www.osvladaaksentijevic.edu.rs
Број: 63/5
16.03.2017. године
На основу члана 55.,57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН 1.1.1/2017:
добра - набавка електричне енергије, бр.63/1 од 14.03.2017. године, наручилац

ОСНОВНА ШКОЛА „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ“
oбјављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Основна школа „Влада Аксентијевић“, Београд, адреса: Поенкареова 8, 11000
Београд;
матични број 07004443; ПИБ 100245020;
E-mail: direktor@osvladaaksentijevic.edu.rs
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке мале вредности
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: добра - набавка електричне енергије
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија
4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може прeузети лично у просторијама Основне школе
''Влада Аксентијевић'', Београд, ул. Поенкареова 8, сваког радног дана од 10 до 14
часова до истека рока за пријем понуда, или се може преузети са Портала јавних
набавки где је објављен позив за подношење понуда и конкурсна документација.
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће доделити
уговор понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ
Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом.
Понуда се доставља у писаном облику на српском језику у затвореној коверти на којој је
на предњој страни написан текст: "Понуда не отварај", назив и број Јавне набавке, а на
полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуде које не буду печатиране на
месту отварања коверте и на којима не пише број и назив јавне набавке биће враћене
Понуђачу.

Крајњи рок за достављање понуда је 27.03.2017. године до 10,00 часова Понуде се подносе
на адресу Основне школе „Влада Аксентијевић“, Београд, ул. Поенкареова бр. 8
Понуде достављене по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременим и неће се
отварати, а наручилац ће их по окончању поступка отварања вратити неотворене
понуђачима, уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и обавиће се последњег дана рока за подношење понуда на горе
наведеној адреси, односно дана 27.03.2017. год. у 10,30 часова.
Представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да
наручиоцу пре почетка поступка јавног отварања предају писмено пуномоћје на основу кога
ће доказати овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.
8. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
9. КОНТАКТ
Понуђачи могу да добију све информације искључиво писаним путем и то:
- E-mail: direktor@osvladaaksentijevic.edu.rs
-предајом непосредно у просторијама Основне школе ''Влада Аксентијевић', Београд,
ул. Поенкареова бр. 8, са назнаком за јавну набавку мале вредности добра – набавка
електричне енергије број ЈН 1/1.1/2017
 Контакт особа: Милка Пантовић, E-mail: : direktor@osvladaaksentijevic.edu.rs

