ОШ „Јован Јовановић Змај“ Суботица
Трг Јакаба и Комора 22
Дел.бр: 42-332
Дана: 09.03.2020. године
СУБОТИЦА
На основу члана 55.,57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 1/20 дел.бр: 42-326 од
06.03.2020. године, наручилац
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СУБОТИЦА
упућује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН 1/20
1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Основна школа,,Јован Јовановић Змај“ Суботица
Трг Јакаба и Комора 22, Суботица
Телефон/факс: 024-556-735
Интернет страница: www.jjzmaj.rs
e-mail: oszmaj@mts.rs
2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 1/20 су добра- електрична енергија.
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
09310000 – електрична енергија
3.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
најнижа понуђена цена.
4.ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка се врши у поступку jaвне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

5.ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца, на интернет
страници наручиоца www.jjzmaj.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса
www.portal.ujn.gov.rs.
6.НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 11
дана од дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки, односно
да је доставе до 20.03.2020. године до 13,00 часова, без обзира на начин достављања, у
запечаћеном омоту на адресу: Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“ Суботица, Трг Јакаба и
Комора 22, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА –ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ-ЈН 1/20 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу и телефон понуђача.
Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата) сматраће се неблаговременим и неће
бити узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотпечаћене.
7.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се 20.03.2020. године у 13,30 часова, у просторијама Основне
школе ,,Јован Јовановић Змај“ Суботица, Трг Јакаба и Комора 22, Суботица.
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који ће своја
овлашћења предати комисији пре почетка отварања понуда.
8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања
понуда и објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
9.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Особа за контакт: Борјана Лучић, e-mail: oszmaj@mts.rs

телeфон/факс: 024-556-735.

Директор школе,
Губић Шелкен Клаудиа
________________________
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