Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
I Број:404-36-3/2017
Дана :03.03.2017.године
Александровац
На пснпву члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закпна п Јавним набавкама (“Службени
гласник РС” брпј 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке п ппкретаоу птвпренпг ппступка за јавну набавку дпбара велике
вреднпсти редни брпј ЈН 1.1.1Д/2017, делпвпдни брпј 404-36/2017 пд 28.02.2017.гпдине,
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александрпвац, ул. Јаше Петрпвић, брпј 26
упућује
ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.1.Д/2017
за прикупљаое ппнуда у птвпренпм ппступку јавне набавке дпбара
-Набавка електричне енергије

Назив наручипца:

Општинска управа Општине Александрпвац

Адреса наручипца:

Јаше Петрпвића, брпј 26

e-mail наручипца:

soaleker@ptt.rs

Врста наручипца:

Лпкална сампуправа

Врста ппступка јавне набавке: Отвпрени ппступак
Врста предмета:

Дпбра -ЈН 1.1.1Д/2017-Набавка електричне енергије

Назив и пзнака из ппштег речника набавки је 09310000-Електрична енергија
Прпцеоена вреднпст јавне набавке је укупнп без ПДВ-а: 17.500.000,00 динара.
Брпј партија:
Предметна јавна набавка није пбликпвана у партије.
Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра:
Избпр најппвпљније ппнуде између дпстављених прихватљивих ппнуда ће се извршити применпм критеријума
''Најнижа ппнуђена цена''.
Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је кпнкурсна дпкументација
дпступна:
Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети са Ппртала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs
Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк:
Ппнуде се ппднпсе неппсреднп (личнп) или путем ппште на адресу наручипца:
Општинска управа Општине Александрпвац, ул. Јаше Петрпвића, брпј 26, 37230 Александрпвац, са назнакпм: ''НЕ
ОТВАРАТИ!-Ппнуда за јавну набавку дпбара-Набавка електричне енергије,
ЈН бр. 1.1.1.Д/2017''.

Ппнуђач ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на начин да се приликпм птвараоа ппнуда
мпже са сигурнпшћу утврдити да се први пут птвара. На пплеђини кпверте пбавезнп назначити назив и адресу
ппнуђача, телефпн и факс ппнуђача, име и презиме и брпј телефпна пспбе за кпнтакт. Ппнуда се саставља такп
штп ппнуђач уписује тражене ппдатке у преузете пригиналне пбрасце кпји су саставни деп кпнкурсне
дпкументације, кпји мпрају бити пптписани и пверени печатпм пвлашћенпг лица.
Рпк за ппднпшеое ппнуда је 30 дана пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда на Ппрталу управе за
јавне набавке, дп 12:00 часпва ппследоег дана рпка. Укпликп рпк истиче на дан кпји је нерадни или на дан кпји је
државни празник, кап ппследои дан рпка сматраће се први следећи радни дан дп 12:00 часпва.
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу наручипца најкасније дп 03.04.2017.гпдине дп
12:00 часпва. Наручилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, назначити датум и сат оенпг пријема.
Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Јавнп птвараое благпвремених ппнуда пбавиће се кпмисијски, на дан истека рпка за ппднпшеое ппнуда
03.04.2017.гпдине са ппчеткпм у 12:30 часпва, у присуству ппнуђача, на адреси наручипца: Општинска управа
Општине Александрпвац, Јаше Петрпвића, брпј 26,
37230 Александрпвац.
Услпви ппд кпјим представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:
Представници ппнуђача кпји учествују у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда ппднпсе Кпмисији за јавну набавку
пверенп пвлашћеое за учешће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда. Овлашћеое мпра да садржи: име и презиме
пвлашћенпг представника, брпј личне карте и матични брпј, пптпис и печат пвлашћенпг лица. Без пваквпг
пвлашћеоа, представник има правп самп на присуствп и не мпже предузимати активне радое у ппступку
(пптписиваое записника, истицаое пригпвпра на птвараое ппнуда и другп).
Директпр, кап пвлашћени представник ппнуђача, Кпмисији за јавну набавку даје на увид личну карту.
Рпк за дпнпшеое пдлуке:
Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у пквирнпм рпку пд 20 (двадесет) дана пд дана птвараоа ппнуда.
Наведену Одлуку Наручилац ће дпставити свим ппнуђачима у рпку пд 3(три) дана пд дана оенпг дпнпшеоа.
Оспба за кпнтакт:
Ивљанин Светлана, факс 037 3554 556,
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са
припремаоем ппнуде.

Кпмисија за ЈН 1.1.1.Д/2017,
1._____________________________;
Синиша Младенпвић
2._____________________________;
Светлана Ивљанин
3._____________________________;
Мирјана Паунпвић

