Позив
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.10/2020
1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца
Наручилац Академија струковних студија Јужна Србија у Лесковцу, ул. Партизанска
број 7, 16000 Лесковац, web: www.akademijajs.edu.rs позива све заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.
Интерни број позива: 01/2020-89
2. Врста наручиоца
Установа, просвета
3. Врста поступка
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013).
4. Предмет јавне набавке
Добра – електрична енергија.
Шифра из ОРН: 09310000 – електрична енергија.
Процењена вредност ЈН износи 650.716,00 РСД без ПДВ-а.
Набавка није обликована по партијама.
5. Контакт
Особа за контакт је Анђелика Димитријевић, , e-mail: javnenabavke@akademijajs.edu.rs
6. Подношење понуде




Конкурсна документација се може преузети на интернет страни Наручиоца:
http://akademijajs.edu.rs/javne-nabavke/ или на порталу УЈН.
Критеријум за доделу уговора је најнижа цена понуђене услуге по спецификацији
датој у конкурсној документацији.
Рок за достављање понуда: Позив за подношење понуда је на порталу Управе за
јавне набавке и интернет страници наручиоца објављен дана 29.04.2020. године, а
рок за достављање понуда је до дана 07.05.2020. године до 11.00 часова.



Понуде се достављају лично или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу: Академије струковних студија Јужна Србија- Одсек за пословне студије у
Лесковцу ул. Владе Јовановића бр 8. 16000 Лесковац (бивша Висока пословна
школа струковних студија ), са назнаком: ПОНУДА за Јавну набавку мале
вредности добара бр. 1.1.10/2020 „Електрична енергија – НЕ ОТВАРАТИ“. На
полеђини коверте назначити назив, адресу понуђача, контакт телефон и mail-адресу;



Ако је понуда поднета по истеку назначеног датума и сата, сматраће се
неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.



Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као
и неблаговремена понуда.



По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју
понуду.



Отварање понуда ће се обавити јавно последњег дана рока за доставу понуда дана
07.05.2020. године у Академији у просторијама Одсека, у ул. Владе Јовановића бр. 8
у Лесковцу, са почетком у 12.00 часова.



Присутни представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужан је да
комисији Наручиоца поднесе оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку
отварања понуда.



Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року, најдуже за 10 дана
од дана отварања понуде.

