Број: 404-34-6/2017
Датум: 21.04.2017. године
На основу члана 55. ст. 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. ст.1. тачка 1. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
улица Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта
www.bajinabasta.rs
објављује
ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
1. Наручилац Општинска управа општине Бајина Башта улица Душана Вишића бр. 28,
31250 Бајина Башта, интернет адреса www.bajinabasta.rs позива све заинтересоване
понуђаче да поднесу своје писане понуде под условима из овог позива и конкурсне
документације.
2. Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе;
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
4. Предмет јавне набавке је набавка услуга: УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ. Назив и ознака из општег речника набавке:
09310000 – електрична енергија.
5. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
6. Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75. и
76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на
начин предвиђен чланом 77. Закона, чланом 17., 18., 19. и 20. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015). Услови које сваки
понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе
одређени конкурсном документацијом.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом.
7. Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а.
8. Заинересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију сваког радног
дана од 07:00 до 15:00 часова на адреси: Општинска управа општине Бајина Башта
улица Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса www.bajinabasta.rs,
почев од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
За преузимање конкурсне документације потребно је писмено овлашћење понуђача за
лице које преузима конкурсну документацију.
9. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које
стигну на адресу Општинска управа општине Бајина Башта улица Душана Вишића бр.
28 најкасније последњег дана наведеног рока, до 10:00 часова. Уколико рок истиче на
дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни
радни дан до 10:00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти или
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кутији на адресу Општинска управа општине Бајина Башта улица Душана Вишића бр.
28, 31250 Бајина Башта, са назнаком “Не отварати – Понуда за учествовање у
отвореном поступку за јавну набавку: УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ
ЕНЕРГИЈОМ, редни број У ОП 02/17“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса
понуђача, број телефона понуђача и име особе за контакт.
10. Понуда са варијантама није дозвољена.
11. Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати у 10:30 часова последњег дана
горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинска
управа општине Бајина Башта улица Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина
Башта. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници
понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом
отварања понуда.
12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.
13. Захтеве за додатне информације или појашњења о наведеној набавци
заинтересована лица могу доставити на е-mail: javnenabavkebb@gmail.com или на факс:
031/862-048. Контакт особе су: Бојан Нешковић и Милан Злопорубовић
Позив је објављен на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила
Републике Србије и база прописа и на интернет адреси Наручиоца дана 21.04.2017.
године.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. У ОП 02/17
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