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Број: 05/4-7-2/2015
Дана: 12.02.2015.
На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС"
бр. 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН бр.
2/2015 бр. 05/1-3-2/2015 од 10.02.2015. године, Средљошколски дом, Нови Сад,
објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЈН бр. 2/2015
1. Назив Наручиоца: Средњошколски дом
2. Адреса Наручиоца: Николајевска бр. 1, 21000 Нови Сад
1. Електронска пошта и интернет адреса: sdom@eunet.rs,
www.srednjoskolskidom.edu.rs
2. ПИБ – 100238389; МАТИЧНИ БРОЈ – 08066221
3. Овлаштено лице: директор, Светлана Данкуц
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
5. Врста предмета: добра
6. Опис предмета: електрична енергија за потпуно снабдевање
7. Ознака из општег речника набавки: електрична енергија - 09310000
8. Право учешћа у поступку имају привредни субјекти који испуњавају обавезне и
додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе
одређени конкурсном документацијом.
9. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће
у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне
документације.
10. Понуду може поднети Понуђач који наступа самостално, Понуђач који наступа сa
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
У случају подношења понуде са подизвођачем, Понуђач је дужан навести проценат
вредности набавке који се извршава преко подизвођача.
11. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
12. Адреса и интернет страница државног органа Подаци о пореским обавезама се
могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде Р. Србије,
интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине интернет адреса: www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине Р. Србије, интернет адреса: www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Р. Србије, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs.
13. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет
странице Наручиоца www.srednjoskolskidom.edu.rs и са Портала јавних набавки.
14. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе
понуду лично или путем поште, у затвореној и печатираној коверти са назнаком
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,,Понуда за јавну набавку - добра – електрична енергија, ЈН бр. 2/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте Понуђач назначава свој назив, адресу,
контакт особу и број телефона контакт особе.
Понуде се могу доставити непосредно сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова у
секретаријату Средњошколског дома, Нови Сад, Николајевска 1, или путем поште на
адресу Средњошколски дом, Николајевска 1, 21000 Нови Сад.
Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране Наручиоца до
датума и часа одређеног у Позиву за подношење понуда. Понуда приспела по истеку
датума и сати одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је
по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на адресу Понуђача са
назнаком «неблаговремена».
15. Последњи дан рока за подношење понуда је 20.02.2015. године, до 10,00 часова,
без обзира на начин доставе.
16. Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се јавно,
последњег дана рока за достављање понуда, 20.02.2015. године, у 10,30 часова у
пословним просторијама Средњошколског дома, Нови Сад, Николајевска 1.
17. Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуде: Отварање понуда је јавно. Јавном отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица.
На основу члана 103 став 4 Закона о јавним набавкама Наручилац ће искључити
јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података
који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита
пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује
тајност података. На основу наведеног Наручилац ће донети одлуку којом одређује
разлоге за искључење и да ли се искључење јавности односи и на представнике
Понуђача.
Само овлашћени представници Понуђача могу активно учествовати у поступку
отварања понуда. Представници Понуђача који присуствују отварању понуда,
обавезни су да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
18. Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда.
19. Лице за контакт: Саша Анђелић – за правна питања, Младен Амиџић – за
техничка питања. Заинтересовано лице може у писаном облику по члану 63. став 2.
тражити од Наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда на адресу
Наручиоца: Средњошколски дом, Николајевска 1, 21000 Нови Сад, на факс
021/523-636, или на e-mail адресу - sdom@eunet.rs - са назнаком - називом
предметне набавке.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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