На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
124/12,14/2015 и 68/2015 ) и Одлуке о покретању поступка ЈН мале вредности број 649/17 oд
10.05.2017. године oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара број ЈНМВ 1/2017, набавка електричне енергије
Наручилац: „Туристичко-спортска организација Деспотовац”
Адреса наручиоца: ул. Рудничка 5. 35213 Деспотовац
Интернет страница наручиоца:resava-tourisam.com
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
Опис предмета:електрична енергија
Ознака из општег речника набавке: Електрична енергија – 09310000
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Kритеријум за доделу уговора је
најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, интернет адресa где је конкурсна
документација доступна: на Порталу јавних набавки , на адреси наручиоца и на интрнет
страници наручиоца.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се подноси на адресу
наручиоца – Туристичко-спортска организација Деспотовац” ул. Рудничка 5. 35213 Деспотовац, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара број ЈНМВ 1/2017, Набавка
електричне енергије, НЕ ОТВАРАТИ”.
Коверта мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте понуђач наводи свој тачан назив, адресу и број
телефона.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена лично или поштом у затвореној
коверти до 24.05.2017. године до 12:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се 24.05.2017 .
године у 12:30 часова, на адреси Рудничка 5, 35213, Деспотовац, у просторијама наручиоца.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда ако пре почетка
отварања понуда Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја, на основу којих ће доказати
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка биће
донета у року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште tsodespotovac@gmail.com или tel
број 0606700203 радним даном (понедељак-петак) од 7-15 часова.
Лицe за контакт: Никола Аврамовић
Туристичко-спортска организација Деспотовац
број 649-3/17 од 15.05.2017.
Комисија за јавне набавке

