На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (службени гласник РС бр.91/2019),
Oдлуке о покретању поступка набавке број 0304-33/17 од 10.02.2022.године
Основна музичка школа ''Петар Илић'' Аранђеловац (у даљем тексту: Наручилац)
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку набавке
електричне енергије бр.4/2022.
1. Општи подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Основна музичка школа ''Петар Илић''
Адреса: Јосипа Грушовника бр.1
Интернет страница наручиоца: www.mspetarilic.edu.rs
Матични број: 07347332
Шифра делатности: 8520
ПИБ : 100765082
Текући рачун: 840-1240660-38
Телефон/факс: 034-712-959
Е-пошта: mspetarilic@gmail.com
Контакт особа: Душица Гавриловић
2. Предмет набавке
Врста предмета набавке: добра
Опис предмета набавке: електрична енергија.
Назив из општег речника набавке: електрична енергија.
Ознака из општег речника набавке: 09300000.
3. Средства за наведену набавку су предвиђена у
Финансијском плану- позиција 421211 и у Плану
набавки за 2022.годину редни број 4/2022.
4. Процењена вредност набавке, без ПДВ-а износи 800.000,00 динара, односно са ПДВ-ом
960.000,00 динара.
5. Набавка није обликована по партијама.
6. Техничке спецификације и количина предмета набавке дефинисане су докуметом
''Техничка спецификација'' за период важења уговора закљученим са изабраним
понуђачем, с тим што наручилац задржава право одступања од истих (мање или више) у
зависности од потреба.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена
цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац
ће доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција.
9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду доставити електронским путем на адресу mspetarilic@gmail.com.
са назнаком: "Понуда за набавку електричне енергије бр.4/2022''.
.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
лиценцираног понуђача и достављена до петка, 25.02.2022. године до 12:00 часова.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
10.

Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле
понуде биће јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и
Комисије за јавне набавке, у просторијама Основне музичке школе ''Петар Илић''
последњег дана рока за подношење понуда, односно до петка, 25.02.2022. године
до 12:30 часова.

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник Понуђача пре
почетка
поступка отварања понуда мора предати Комисији за набавку писано
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, оверено печатом и потписом
овлашћеног лица, као и личну карту на увид.
12. Рок за доношење одлуке: најкасније три дана од дана отварања понуда.
Уговор са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће закључен у
року од пет дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Све додатне информације, појашњења објављиваће се на интернет
страници Наручиоца.

У Аранђеловцу,
17.02.2022.године

Наручилац:
______________________
Бранко Николић

