Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Гимназија и економска школа
''Бранко Радичевић'' Kовин
Цара Лазара 197
Број: 4/19
Ковин,30.01.2019.год

Тел/Факс +381 13 742 300
Web-презентација школе:
www.gimeko.edu.rs
E-mail: gimnazijakovin@yahoo.com
Жиро рачун: 840-1178660-89
ПИБ: 101405952

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама
(“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15) Наручилац Гимназија и
економска школа «Бранко Радичевић» из Ковина, ул. Цара Лазара бр.197,
упућује позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима
утврђеним овим позивом и конкурсном докуметацијом
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ
ЈН бр.1.1.1/2019
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Наручилац је Гимназија и економска школа «Бранко Радичевић» из Ковина, ул. Цара Лазара
бр.197, е-mail: gimnazijakovin@yahoo.com ( у даљем тексту: Наручилац).

ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета.
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности.
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА И ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ: 09310000-електрична енергија.

-Предмет јавне набавке, број ЈН 1.1.1/2019, која се спроводи као јавна набавка
мале вредности набавка добара електрична енергија за потпуно снабдевање за
2019/2020 годину, ОРН 09310000-електрична енергија
-Набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).
-Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове
предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом
наручиоца, уколико доставе докази о испуњености услова, и то:
1) да је регистрован код надлежног државног органа, односно уписан у
одговарајући регистар,
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе,да није осушиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања и давања мита, кривично дело преваре,
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе, и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији,
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

-Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку,
као и начин доказивања испуњености услова.
- Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа
понуђена цена.
-Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет
страници школе www.gimeko.edu.rs
-Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у
просторијама Гимназије и економске школе „Бранко Радичевић, ул. Цара
Лазара бр. 197, Ковин, у секретаријату школе, сваког радног дана од 13:00
часова до 18:00 часова.
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада могу се добити
 Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве



Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне
средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs.;
Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

-Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,
дана 07.02.2019. године у 18:15 часова, у просторијама Гимназије и економске
школе „Бранко Радичевић, ул.Цара Лазара бр. 197, 26220 Ковин.
-Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позив за подношење
понуда у/на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет
страници www.gimeko.edu.rs, односно у време и на начин предвиђен конкурсном
документацијом.
-Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања
биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета
неблаговремено.
-Понуђач може да поднесе само једну понуду.
-Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.
-Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати
Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у
поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом
и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.
-Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 8 дана од дана јавног
отварања понуда.

-Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком
моменту пре закључења уговора.
-Додатне информације се могу добити, у секретаријату наручиоца сваког радног
дана од 13:00 до 18:00 часова ,
телефон 013/742-300,
лице за контакт, Ивица Голубовић дипломирани правник-секретар школе
интернет страница наручиоца www.gimeko.edu.rs
е-маил наручиоца gimnazijakovin@yahoo.com

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

