ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца: Студентски центар Чачак
Адреса наручиоца: Чачак, Светог Саве 66
Интернет старница наручиоца: www.studentskicentarcacak.co.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ
Назив и ознака из општег речника набавки : 09310000-електрична енергија
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ (ПРАВО УЧЕШЋА, ДОКАЗИ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА):
Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана
75. тачка 1. до 5. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12), као и додатне
услове, сагласно члану 76. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12)
наведене у конкурсној документацији, и то:
1.1.2.Додатни услови за учествовање у педметном поступку јавне набавке : понуђач
доказује достављањем следећих доказа :
1..Потврда ( уверење) Оператора преносног система да је понуђач у било ком периоду у
претходних годину дана до дана објављивања позива за подошење понуда на Порталу
јавних набавки, склопио бар један уговор за снабдевање електричном енергијом за потпуно
снабдевање.
2. Изјава на свом меморандуму, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверену
печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку
јавне набавке поступити у складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици, односно да
ће одмах по потписивању уговора закључити:
1.уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2.уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
Средства обезбеђења:
2.1. За озбиљност понуде : Бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно
оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење као инструмент
обезбеђења плаћања финансијске гаранције за озбиљност понуде, на износ од 10% у корист
Наручиоца
2.2.За добро извршење посла : Бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану,
уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење као
инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције задобро извршење посла, на износ
од 10 % у корист Наручиоца.
3.Подаци о надлежним органима 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 адреса: Саве Машковића,3-5 11000 Београд Србија
http://www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине,адреса: Руже Јовановића 27а, 11160 Београд http://www.sepa.gov.rs 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,адреса: Немањина 11,11000 Београд Србија http://www.minrzs.gov.rs.
4.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
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Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда имају исти број пондера, предност има понуда која је
раније поднета према редоследу поднетих понуда.
Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Заинтересовани, за све време трајања рока за подношење понуда, могу преузети конкурсну
документацију у електронском формату на интернет страници Наручиоцаwww.studentskicentarcacak.co.rs и са Портала јавних набавки-www.portal.ujn.gov.rs, као и
сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова, уз приложено овлашћење, на адреси:
Студентски центар Чачак, Светог Саве 66, канцеларија број 05.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока, односно 08.12.2014. године до 12,00 часова, без обзира на
начин на који су послате. Понуде се подносе у затвореној коверти, са назнаком: НАБАВКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ - НЕ ОТВАРАТИ на
адресу:Студентски центар Чачак, Чачак, Светог Саве 66,или непосредно преко Писарнице
наручиоца на истој адреси. Понуђач коверту оверава печатом и на полеђини коверте
наводи свој тачан назив , адресу,име особе за контакт и број телефона.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах, истог дана, по истеку рока за
подношење понуда, односно 08.12.2014.године у 12,30 часова.
Отварање понуда ће се обавити у ресторану Студентског центра Чачак, Цара Душана бб.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Представници понуђача, уколико учествују у поступку отварања понуда, морају имати
овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања
понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од дана отварања понуда. Наведену
одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана
њеног доношења.
Лице
за
контакт:Милоранка
Јосовић,
факс:
032/222-302,
e-mail:
јаvne.nabavkesc@open.telekom.rs. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са
обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом, у радно време од 7,00-15,00ч.
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