ЈАВНА УСТАНОВА “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ”
ЗРЕЊАНИН
Број: 99/4
Дана: 01.02.2016.
На основу чланoва 32, 50 и 55 став 1 тачка 2), члан 57 став 1. и 2 и члан 60 став 1. тачка 1) Закона о
јавним набавкама ("Сл.гл. РС" бр.124/2012, 14/2015,68/2015) и на основу одлуке вд Директора о
покретању поступка број 99/1 од 26.01.2016. године и решења о образовању комисије број 99/2 од
26.01.2016. године наручилац ЈАВНА УСТАНОВА “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН Карађорђев
трг бб, Зрењанин
ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПOНУДА
у отвореном поступку
1.

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца:

Јавна установа “Спортски објекти” Зрењанин
Карађорђев трг бб, 23000 Зрењанин

www.sportskiobjekti.com

2.

Врста наручиоца:

3.

Врста поступка јавне набавке:

4.

Врста предмета: добра

5.

Предмет јавне набавке: Набавка добара ЈН број 1.1.1
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Ознака из Општег речника набавке: 09310000 – Електрична енергија

6.

Обим набавке добара и потребне карактеристике дефинисане су конкурсном
документацијом. Понуђач је дужан да припреми и поднесе понуду у складу са конкурсном
документацијом и позивом за подношење понуда.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Није у питању резервисана јавна набавка.
Не спроводи се електронска лицитација.

7.

Критеријум за оцену понуда је: “најнижа понуђена цена“.

8.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних
набавки и на интернет адреси наручиоца www.sportskiobjekti.com

9.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, у року за
подношење понуде, закључно са даном 03.03.2016. године, до 12.00 часова.
Адреса за подношење понуда је: Јавна установа”Спортски објекти”, Карађорђев трг бб, 23000
Зрењанин или лично код Наручиоца на наведеној адреси,
Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:

остало
Отворени поступак

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – КОМИСИЈИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуда за ЈН бр. 1.1.1/2016. - “НЕ ОТВАРАТИ”
10.

11.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда биће одржано дана 03.03.2016. године, са почетком у 12:30 часова у
просторијама Јавне установе ”Спортски објекти” у Зрењанину, Карађорђев трг бб. Отварање
понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Никола Торбица, телефон: 023/535-280 лок.109, моб.тел.:069 50 27 408

