ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Ветеринарски специјалистички институт Шабац

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, ул. Војводе Путника 54

Интернет страница наручиоца:

www.vsisabac@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
Ознака из општег речника: 09310000 – Електрична енергија

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

Јавна набавка није обликована у партијама.
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:

Критеријум је најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и са
интернет странице наручиоца www.vsisabac.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 морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореном коверту на
адресу наручиоца: Ветеринарског специјалистичког института „Шабац“, ул. Војводе Путника бр.
54, 15000 Шабац, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
2/17“. На полеђини коверта мора бити пун назив, адреса и телефон понуђача, као и име лица за
контакт именованог од стране понуђача.
Рок за достављање понуда је до 28.06.2017. године до 09:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Понуде ће бити отворене 28.06.2017. у 09:30 часова у просторијама Ветеринарског
специјалистичког института „Шабац“ из Шапца, ул. Војводе Путника бр. 54, 15000 Шабац.
Отварање понуда ће бити јавно.

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

Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора предати комисији за
јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте,
потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је овлашћени представник власник фирме).
Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство, без права стављања
примедби на ток отварања и потписа записника.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
-

Наручилац ће најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда донети одлуку о
додели уговора која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења. Одлука о додели уговора
обавезује изабраног понуђача да приступи уговарању посла на први позив наручиоца.

Мирјана Шобић, 015/344-556

