OСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
20.02.2019. године
Зрењанин

На основу члана 39, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15,
68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 8 од 20.02.2016. године

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
Зрењанин, Стражиловска бб.

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Број 11 од 20.02.2019. године

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,

ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ у Зрењанину
Основна школа „Петар Петровић Његош“, Зрењанин, Стражиловска бб, позива понуђаче да
поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном
документацијом.
1.Подаци о наручиоцу
Основна школа „Петар Петровић Његош“, Зрењанин
Стражиловска бб, 23000 Зрењанин
ПИБ: 100903361
Maтични број: 08002088
Интернет адреса: www.ppnjzr.edu.rs
2. Врста наручиоца:Oбразовна установа (корисник буџетских средстава)
3. Број ЈН 1.1.2./2019 – добра
4. Врста поступка јавне набавке:Набавка електричне енергије спроводу се у поступку јавне набавке
мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,
14/15, 68/2015) и Подзаконским актима („Сл. гласник РС“, број 29/13, 104/13, 86/15)
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка
6. Опис предмета набавке:Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије
Назив и ознака из општег речника јавне набавке је: 09310000–Електрична енергија
7. Напомена уколико је јавна набавка обликована по партијама
Јавна набавка није обликована по партијама.
8. Процењена вредност јавне набавке је 1.181.818,00 динара без ПДВ.
9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. На основу понуђене цене
сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном ценом.У ситуацији када постоје две или више
понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин
што ће као најповољнија бити прихваћена понуда која је понудила дужи рок важења понуде.
10. Начин преузимања конкурсне документације
Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију на интернет страници
наручиоца www.ppnjzr.edu.rs или на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs

ОШ „Петар Петровић Његош“ Зрењанин_________Позив за подношење понуда, ЈН1.1.2./2019.
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11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуде је 8 дана од дана када је објављен позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки.
Право подношења понудa у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка
лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са
чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, као и све услове и захтеве из позива за
подношење понуда и конкурсне документације.
Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном
документацијом. Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и
начин доказивања испуњености услова.
Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити препорученом поштом на адресу Наручиоца: Основна школа „Петар Петровић
Његош“, Стражиловска бб, 23000 Зрењанин или лично на наведену адресу код административног
радника школе.
На коверти или кутији обавезноназначити:
Основна школа “Петар Петровић Његош”, Стражиловска бб, 23000Зрењанин
«Понуда за јавну набавку електричне енергије, ЈН 1.1.2. / 2019–НЕОТВАРАТИ».
На полеђини коверте обавезно читко написати назив понуђача и адресу, а пожељно је навести и
контакт телефон или e-mailадресу.
Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до 28.02.2019. године до 11:00 часова.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком «неблаговремена».
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, обавештење о изменама и допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.),
Наручилац ће благовремено објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
12. Место, време и начин отварања понуда
Понуде ће се јавно отварати дана 28.02.2019. године са почетком у 12:00 часова у просторијама
наручиоца, канцеларија директорке Основне школе „Петар Петровић Његош“, Зрењанин, ул.
Стражиловска бб, 23000 Зрењанин.
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
На основу члана 103. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у поступку
отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу
закона којим се уређује тајност података. На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом
одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи и на представнике
понуђача.
13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног отварања понуда
предају Комисији за јавну набавку пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, које
гласи на особу која присуствује отварању понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму
понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника
понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће потписати записник и преузети примерак
истог.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања
понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.
Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да достави
записник у року од три дана од дана отварања понуда.
ОШ „Петар Петровић Његош“ Зрењанин_________Позив за подношење понуда, ЈН1.1.2./2019.
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14. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Наручилац ће Одлуку о додели уговора која ће бити образложена и која ће садржати податке из члана
108. Закона о јавним набавкама донети у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници www.ppnjzr.edu.rs у року од 3 дана од дана доношења.
15. Лице за контакт:
Додатне информације у вези овог позива се могу добити сваког радног дана путем е-мејла или факса
на бр. телефона 0648116781, у времену од 9:00 до 13:00 часова. Контакт особа је Попов Ивана , e-mail:
ivanapoppov@yahoo.com
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