На основу члана 39. 61. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/12), наручилац Електротехничка и грађевинска школа
„Никола Тесла“ објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Наручилац: Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“ Јагодина,
Багрданска 7, позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у
складу са овим позивом и конкурсном документацијом.
Адреса наручиоца: Багрданска 7, 35000 Јагодина
Матучни број: 07350490
Назив банке: Управа за трезор
Текући рачун: 840-1149660-80
Шифра делатности: 8532
ПИБ: 101730870
Е-mail: tesla.nabavke@gmail.com
Интернет страница наручиоца: www.tesla-jagodina.edu.rs
2. Врста наручиоца: Јавна установа – просвета; индиректни корисник буџетских
средстава при Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
Основна делатност - Средње стручно образовање
3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
4. Опис – предмет набавке: ДОБРА – електрична струја – шифра из општег речника
набавке: 09310000 – електрична енергија
5. Број партије: јавна набавка није обликована по партијама
6. У случају подношења понуде са подизвођачем навести проценат вредности набавке
које ће се извршити преко подизвођача
7. Критеријум за доделу уговора: критеријум за оцењивање понуда је „најнижа
понуђена цена“ за потпуно снабдевање електричном енергијом
8. Подаци о државном органу или организацији, односно органу града или
служби локалне самоуправе где се могу добити исправни подаци о пореским
обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и слично а који су везани за извршење уговора о јавној набавци:
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарству
финансија.
Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
9. Преузимање конкурсне документације: конкурсна документација за предметну
јавну набавку доступна је заинтересованим понуђачима на порталу јавних набавки
и интернет страници наручиоца www.tesla-jagodina.edu.rs, а може се преузети и
лично у просторијама школе „Никола Тесла“ у Јагодини, улица Багрданска 7 од

24.02.2014. године сваког радног дана од 9 -13 часова до задњег дана рока за
подношење понуда.
10. Начин подношења понуде и рок: понуда се подноси у писаном облику
непосредно или путем поште препорученом пошиљком у затвореној коверти или
кутији на адресу наручиоца: Електротехничка и грађевинска школа „Никола
Тесла“, Багрданска 7, 35000 Јагодина са напоменом „понуда за набавку добра –
електричну енергију број 1/2014 – са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“
Рок за подношење понуде је 04.03.2014.године до 10 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је код наручиоца пристигла и оверена
заводним печатом наручиоца закључно са даном 04.03.2014.године до 10 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која је стигла на адресу
наручиоца после наведеног дана и сата.
Комисија за јавну набавку наручиоца по окончању поступка отварања понуда
вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима са назнаком да
су поднете неблаговремено.
11. Место време и начин отварања понуде: Отварање благовремено поднетих
понуда обавиће се 04.03.2014.године у 10,30 часова у просторијама ЕГШ „Никола
Тесла“ у Јагодини, улица Багрданска 7.
12. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз
достављање одговарајућег пуномоћја потписаног од стране овлашћеног лица
понуђача и овереног печатом.
13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од отварања понуде.
14. Лице за контакт: Саша Видојевић, тел: 035/251-329,
e-mail: tesla.nabavke@gmail.com

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

