На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке од 05.01.2016. (број 5/2016) и Решења о
образовању комисије за јавну набавку од 05.01.2016. (број 6/2016),
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш
дана 06.01.2016. године објављује:

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2016. ГОД.
Бр. ЈН 1 / 2016

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Регионални центар за професионални развој запослених у
образовању Ниш
Адреса: 18000 Ниш, Париске комуне бб
Тел: 018/202-300
Факс: 018/202-420
Интернет страница: www.rcnis.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке добара – набавка електричне енергије, бр. 1/2016
спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности.
На поступак јавне набавке примењиваће се:
Закон о јавним набавкама
Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
Прописи и нормативи везани за предметна добра
Позив за подношење понуде објављен је дана 06.01.2016. године на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.




3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара – електрична енергија.
Обим набавке дефинисан је у конкурсној документацији

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном
документацијом.

Општи речник набавке: 09310000
4. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 1/2016 – добра, донеће се применом
критеријума „најнижа понуђена цена“.

5. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документацијa се може преузети на Порталу јавних набавки, на
сајту www.rcnis.edu.rs или се може лично преузети у Регионалном центру за
професионални развој запослених у образовању (Париске комуне бб, Ниш).
6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 21.01.2016. године до 12:00 часова у просторијама
наручиоца, на адреси: Париске комуне бб, Ниш.
Наручилац ће, по извршеном личном пријему одређене понуде, назначити
датум и сат њеног пријема.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену
понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту
адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:

Понуда за јавну набавку мале вредности
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈН бр. 1/2016
НЕ ОТВАРАТИ
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији овереној печатом,
затворену на начин да се приликом отварање понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, и на полеђини коверте наводи свој тачан

назив и адресу, телефон и факс, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт.

7. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 21.01.2016. године у 12:30 часова, на
адреси наручиоца, у Нишу – улица Париске комуне бб.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који
ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају
писмену пуномоћ, на основу које ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда.

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати
нарочито податке из Извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће
донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.
9. Особа за контакт:
Александра Матић, правник
Тел.: 018/202-300
Емаил: mataleksandra@gu.ni.rs

