Основна школа „ Синиша Јанић“
М.Михајловића 1, Власотинце
Број: 19/3
Датум:16.01.2014. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Основна школа „ Синиша Јанић“
Адреса наручиоца: М.Михајловића 1, 16210 Власотинце
Интернет страница наручиоца: www.ossinisajanic.edu.rs
Врста поступка: отворени поступак.
Предмет поступка јавне набавке: добра – електрична енергија, назив добра из ОРНелектрична енергија и ознака 09310000.
Предмет набавке није обикован по партијама.
Уговор о јавној набавци није резервисан за установе, организације или привредне
субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехаблитацију и запошљавање
инвалидних лица.
Оквирни споразум се не закључује.
Систем динамичне набавке се не примењује.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет
страници Основнe школe „ Синиша Јанић“, Власотинце www.ossinisajanic.edu.rs
Понуда се подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је
затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут
отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити лично или поштом на адресу: Основна школа „ Синиша Јанић“ :
М.Михајловића 1, 16210 Власотинце са назнаком: „Понуда за јавну набавку – електрична
енергија, јн бр. 01/14 – НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Рок за подношење понуда је је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки до 11.30 сати, односно до 18.02.2014. године до 11.30 сати.
Јавно отварање понуда ће се обавити 30-ог дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки у просторијама Установе са почетком у
12.00 сати, односно 18.02.2014. године у 12.00 сати.
Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће на отварању понуда непосредно пре
отпочињања рада комисије, председнику комисије.
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.
Особа за контакт: Ивана Димић, телефон бр. 016/875-147, 877-121, факс 016/875-147,
е-маил: sjanic@open.telekom.rs.

Директор ОШ „ Синиша Јанић“
_________________________
Горан Митић

