Сппртскп-рекреативни центар
„ВЛАСИНА“ ВЛАСПТИНЦЕ
Бр. 27-05/2018
Власптинце, 16.05.2018. гпдине

На пснпву члана 57. и члана 60. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј
124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке бр. 24-05/2018 пд
16.05.2018. гпдине, упућује се :

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
Наручилац:

Сппртскп рекреативни центар “ВЛАСИНА“ Власптинце, Бранислава
Нушића бб, 16210 Власптинце

Интернет страница:

www.srcvlasina.com

Врста ппступка:

ппступак јавне набавке мале вреднпсти

Врста предмета:

дпбра

Предмет набавке:

набавка и исппрука електричне енергије

Назив и пзнака из
ппштег речника набавке:

09310000 – електрична енергија

Критеријум за пцеоиваое
ппнуда

најнижа ппнуђена цена

Кпнкурсна дпкументација
се мпже преузети :

Начин и рпк за
ппднпшеое ппнуде:

Рпк за ппднпшеое ппнуда

са Ппртала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs
и интернет странице наручипца: www.srcvlasina.com

Ппнуде се дпстављају ппштпм или неппсреднп, у СРЦ “ВЛАСИНА“
Бранислава Нушића бб, 16210 Власптинце, дп ппследоег дана рпка без
пбзира на начин на кпје су ппслате.
Ппнуде се дпстављају пбавезнп у затвпреним кпвертама са пзнакпм:
"Ппнуда за јавну набавку дпбара – Набавка и исппрука електричне
енергије, ЈНМВ брпј 1/18 – НЕ ОТВАРАТИ", на адресу Наручипца: СРЦ
”ВЛАСИНА” Бранислава Нушића бб, 16210 Власптинце, а на пплеђини
кпверте пбавезнп навести: назив ппнуђача и адресу, име и презиме
пспбе за кпнтакт и брпј телефпна.
28. мај 2018. гпдине, дп 12,00 часпва, ппследоег дана истека рпка.

Местп, време и начин
птвараоа ппнуда:

Отвараое ппнуда ће се пбавити дана 28.05.2018. гпдине у 12.30 часпва, у
прпстпријама СРЦ ”ВЛАСИНА” Власптинце, Бранислава Нушића бб.
Отвараое ппнуда је јавнп.

Учешће у ппступку:

У ппступку птвараоа ппнуда активнп мпгу учествпвати самп пвлашћени
представници ппнуђача. Представник ппнуђача дужан је да дпстави
уреднп пверенп пвлашћеое (пптписанп и пверенп печатпм) за
учествпваое у птвараоу ппнуда.

Рпк за дпнпшеое пдлуке:

Одлука ће бити дпнета у рпку пд 10 дана пд дана птвараоа ппнуда.

Лице за кпнтакт:

Дејан Чикић, директпр устанпве.

Ппнуде се припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм за
ппднпшеое ппнуда.
Правп учешћа у ппступку имају сви ппнуђачи кпји испуоавају услпве за учешће у ппступку јавне
набавке у складу са чланпм 75. и 76. ЗЈН, испуоенпст пвих услпва дужни су да дпкажу на начин
прпписан у члану 77. ЗЈН, а какп је прецизиранп у кпнкурснпј дпкументацији.

СРЦ „ВЛАСИНА“ Власптинце
директпр
Дејан Чикић

