
Наручилац:: Гимназија
Адреса: Ћуприја , ул. Карађорђева 57
Број :01- 42
Датум: 13.01.2020. године

На основу члана 55. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,
14/15 , 68/15 ), Наручилац: Гимназија у Ћуприји објављује:

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Наручилац:: Гимназија у Ћуприји, улица Карађорђева 57, позива потенцијалне понуђаче да
поднесу своје писмене понуде у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.

Адреса наручиоца
:

35230 Ћуприја, улица
Карађорђева 57

Матични број 07166877
Назив банке Управа за трезор
Текући рачун 840- 740660-30
Шифра делатности 85.31
ПИБ 101527685
Е-mail: ravanica@ptt.rs,

Интернет страница
наручиоца: www.gimnazijacuprija.edu.rs

2. Врста наручиоца: Установа – индиректни корисник буџетских средстава при
Министарству просвете, науке и технолошког развоја - средње опште образовање .
3. Врста поступка јавне набавке: Jaвна набавка мале вредности.
4. Oпис-предмет набавке: ДОБРА - електрична енергија,
шифра из општег речника набавке : 09310000 - електрична енергија;
5. Број партија: јавна набавка није обликована у партијама
6. У случају подношења понуде са подизвођачем, навести проценат вредности набавке која
ће се извршити преко подизвођача.
7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Критеријум за оцењивање
понуда је „најнижа понуђена цена “ за потпуно снадбевање електричном енергијом.
8. Преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација за предметну јавну набавку доступна је
заинтересованим понуђачима на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца www.gimnazijacuprija.edu.rs
9. Начин подношења понуда и рок: Понуда се подноси у писаном облику, непосредно
или путем поште препорученом пошиљком у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, на адресу наручиоца: Гимназија, Ћуприја улица Карађорђева 57, са напоменом -
„Понуда за набавку добра - електричне енергије број ЈНМВ 1.1.1/2020- не отварати!

Рок за подношење понуда је 21.01.2020. године до 12:00 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је код наручиоца пристигла и оверена заводним
печатом наручиоца закључно са даном 21.01.2020. године, до 12:00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која стигнe на адресу наручиоца
после наведеног дана и сата.
Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити све



неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.

10.Место, време и начин отварања понуда: Отварање благовремено поднетих понуда
обавиће се 21.01.2020.године, у 12:15 часова у просторијама наручиоца - Гимназија
Ћуприја , улица Карађорђева 57.
11. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз
достављање  потписаног овлашћења из конкурсне документације / обр. 5/ од стране
овлашћеног лица понуђача и овереног печатом.
12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од отварања понуда.
13. Лице за контакт је,Снежана Тимотијевић, телефон: 035/8470622, Е-mail ravanica@ptt.rs.

Комисија


