На основу члана 39, 55, 57. ст. 1. и 60. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара мале вредности број
ЈНМВ 1.1.2/19, број 594/19 од 11.03.2019.године

Дом ученика средњих школа у Трстенику
Ул.Дамјана Максића бр.2, Трстеник
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У поступку јавне набавке мале вредности – добраза набавку електричне енергије за потпуно снабдевање, број ЈНМВ 1.1.2/19
1. Подаци о наручиоцу:Дом ученика средњих школа у Трстенику, ул. Дамјана Максића бр.2. 37240

Трстеник
2. Интернет страница наручиоца:www.domucenikatrstenik.edu.rs
3. Врста наручиоца: установа ученичког и судентског стандарда
4. Врста поступка јавне набавке:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке

дибара мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ( Службени гласник РС број124/12,
14/15 и 68/15) и подзаконским актима којим се уређују јавне набавке
5. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија
6. Предмет јавне набавке: Предмет ЈНМВ број 1.1.2/19 је набавка електричне енергије за потпуно

снабдевање
7. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање,
професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
8. Подношење електронске понуде није допуштено.
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
10. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на

Порталу јавних набавки, на интернет адреси: www.domucenikatrstenik.edu.rs и на адреси: Дом ученика
средњих школа, ул. Дамјана Максића бр.2, 37240 Трстеник .
11. Начин подношења понуде и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и

конкурсном документацијом. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти ,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
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На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 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 на адресу: Дом ученика средњих школа у Трстенику, ул. Дамјана Максића
бр.2. 37240 Трстеник, са назнаком : „Понуда за јавну набавку мале вредности – добра - набавка
електричне енергије за потпуно снабдевање број ЈНМВ 1.1.2/19– не отварати“. Рок за
подношење понуде је 8(осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, тачније до 22.03.2019. године до 12:30 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета наручиоцу до назначеног
термина при чему ће се меродавним временом сматрати време на службеном сату наручиоца.
Неблаговремено поднете понуде неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачима са
назнаком да су поднете неблаговремено.
12.Место, време и начин отварања понуда: Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана
22.03.2019.године у 13.00 часова у просторијама наручиоца на адреси: Дом ученика средњих
школа у Трстенику, ул. Дамјана Максића бр.2. 37240 Трстеник. Услови под којима
представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Понуду могу поднети
сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. и 76. ЗЈН, с тим што уз
понуду достављају и доказе о испуњености услова из тог члана, у складу са чланом 77.ЗЈН и
конкурсном документацијом. Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а
понуђача могу заступати овлашћени представници који до дана и сата одређеног за отварање понуда
као и непосредено пре отварања понуда доставе уредно пуномоћје за учешће у поступку отварања
понуда.
13.Рок за доношење одлуке: Образложена одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о
стручној оцени понуда у року не дужем од 8 дана од дана отварања понуда. Одлука о додели
уговора ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. У случајевима
из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
14.Лице за контакт: Предраг Терзић , факс 037/711-865 , domucenikatrstenik@gmail.com ,радним
данима од 08 до 14 часова.

Комисија за јавну набавку
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