ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА
ДОЉЕВАЦ
404-1/20-17/6

На основу члана члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/12), Установа упућујe:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:Дом за одрасла инвалидна лица
Адреса наручиоца: Вука Караџића бр 8, 18410 Дољевац
Интернет страница наручиоца: www.domdoljevac.org
Врста наручиоца: Установа социјалне заштите
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке и ознака ОРН: Набавка електричне енергије
ОРН: 09310000
Елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној
коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара на адресу : Дом за одрасла инвалидна лица, Вука Караџића бр.8, 18410 Дољевац,
са назнаком „Не отварати - Понуда за ЈН број 17/2020-електрична енергија“. На полеђини
коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.
Рок за подношење понуда је 23.07.2020.године до 10 часова. Ако последњи дан рока падне у
нерадни дан или на дан државног празника, рок се помера на први наредни радни дан.
Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца на адреси Дом за
одрасла инвалидна лица, Вука Караџића бр.8, 18410 Дољевац најкасније последњег дана наведеног
рока, без обзира на начин достављања. Неблаговремена је понуда коју је наручилац примио након
истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде ће се по окончању поступка отварања
вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда,
23.07.2020.године у 10:15 часова (Ако последњи дан рока падне у нерадни дан или на дан
државног празника, рок се помера на први наредни радни дан).

Дом за одрасла инвалидна лица, као установа социјалне заштите, је у обавези и након укидања
ванредног стања да се придржава свих инструкција и налога донетих од стране надлежног
Министарства, а увези са епидемиолошком ситуацијом изазване вирусом COVID-19. По Налогу
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.500-01-5/2020-05 од 28.03.2020.
забрањен је боравак трећих лица у Дому, те ће се отварање понуда обавити у просторији ЈКП
Дољевац, ул.Николе Тесле 69/1, Дољевац.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. У поступку отварања понуда
активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача
морају имати уредно овлашћење (потписано и оверено печатом) које ће предати овлашћеном
лицу за спровођење јавне набавке, приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
У року од 10 дана по сачињавању извештаја комисије
Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним
путем–поштом или на e mail адреси domdoljevac18@gmail.com
Лице за контакт:Мирјана Марковић
Остале информације: У конкурсној документацији.

В.Д.ДИРЕКТОРА
Дејан Радовановић

