ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ

Адреса наручиоца:

31300 ПРИЈЕПОЉЕ, САНЏАЧКИХ БРИГАДА БР.2

Интернет страница наручиоца:

www.biblioteka-prijepolje.com

Врста наручиоца:

Култура

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:

Предмет поступка јавне набавке број ЈНМВ 02/16, представља набавка електричне
енергије, за потребе Библиотеке ''Вук Караџић'' у Пријепољу.
Шифра предмета набавке из општег речника набавке je 09310000-електрична енергија.
Процењена вредности јавне набавке без ПДВ-а износи 1.008.333,00 динара.

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 укупна понуђена цена за пројектовану потрошњу, без ПДВ-а, са трошковима
балансирања“.
У случају да два или више добављача понуде исту укупну цену, наручилац ће изабрати
понуду понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна докуменатција се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет
страници: www.biblioteka-prijepolje.com , као и у просторијама наручиоца, библиотеке ''Вук
Караџић'' Пријепоље, на адреси: Санџачких бригада 2, 31300 Пријепоље

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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена на шалтер пријема наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти, и то затвореној на такав начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
Понуде се достављају на адресу: Библиотека ''Вук Караџић'' у Пријепољу, Санџачких бригада 2., 31300 Пријепоље, до 30.05.2016. године до 12:00 часова.
Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", ''Јавна набавка електричне енергије за потребе Библиотеке ''Вук Караџић'' у Пријепољу'' ЈНМВ број 02/16, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена на шалтер пријема наручиоца до 30.05.2016. године до 12:00 часова.
Понуда која је примљена на шалтер пријема наручиоца после 12:00 часова 30.05.2016. године сматраће се неблаговременом.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда биће одржано 30.05.2016. године у 12:15 часова, на адреси:
Библиотека ''Вук Караџић'', Санџачких бригада 2., 31300 Пријепоље.

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

Јавном отварању понуда могу да присуствују понуђачи и овлашћени представници понуђача
који то својство доказују овереним овлашћењем понуђача за учествовање овлашћеног
представника понуђача у отварању понуда.

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана јавног отварања понуда

Лице за контакт:

Александар Вујичић, тел. 062233887

Остале информације:
/

