На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (службени гласник РС бр.91/2019),
Правилника о набавкама бр.0101-612/1 директор Основне музичке школе
''Петар Илић'' Аранђеловац (у даљем тексту: Наручилац) доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
електричне енергије

1. Покреће се поступак набавке добара – набавка електричне енергије, редни број јавне
набавке 14/2022.
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 ПДВом 960.000,00 динара.
5. Набавка није обликована по партијама.
6. Састав комисије за спровођење набавке:
1. Душица Гавриловић, секретар
2. Весна Стојановић, шеф рачуноводства.
3. Драган Вељовић, референт за финасијско-административне послове.
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају 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, 22.02.2022. године до 12:00
часова.
8.

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 Основна музичка школа ''Петар
Илић'' последњег дана рока за подношење понуда, односно до петка,
25.02.2022. године до 12:30 часова.

9. 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.
10. 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.

У Аранђеловцу,
10.02.2022.године

Наручилац:
_________________________
Бранко Николић

