ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Адреса наручиоца:

Београд, Фабрисова 10

Интернет страница наручиоца:

www.ceo.edu.rs и www.zuov.gov.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка електричне енергије за потребе Наручилаца
Електрична енергија - 0931000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна
узеће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
EЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда путем жреба. Наручиоци ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели прихватљиве понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који
су исте величине и боје и ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs и на
интернет страницама Наручилаца: www.ceo.edu.rs и www.zuov.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се могу поднети лично или путем поште, на адресу Завода за унапређивање
образовања и васпитања, 11000 Београд, Фабрисова 10, I спрат, канцеларија број 9, у
затвореној коверти или кутији, са назнаком на предњој страни "Понуда за јавну набавку
добара - електричне енергије, ПЗЈН 01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив, адресу,
број телефона и факса, e-mail адресу понуђача и име особе за контакт.
Рок за подношење понуда јесте уторак: 26. април 2016. до 10,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Поступак отварања понуда биће спроведен у просторијама Завода за унапређивање
образовања и васпитања, I спрат, семинар сала број 11, у уторак 26. априла 2016. у 10,30
часова.
Поступак отварања понуда је јаван и спроводи га Комисија за јавне набавке Наручилаца.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку
приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

8 дана од дана отварања понуда

E-mail: marko.vukotic@zuov.gov.rs

Остале информације:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуда са назнаком "Питања за Комисију за јавну набавку ПЗЈН
01/2016", путем факса на број: 011 206 80 18, путем e-mail адресе: marko.vukotic@zuov.gov.rs
или путем поште на адресу Наручиоца само у току радне недеље од понедељка до петка од
09,00 до 15,00 часова.

