ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
,,РАДЕ КОНЧАР“
Дел.број: 04-238-1
Датум: 09.09.2016.год.
Број ЈН: 1/2016
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама
(,,Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту Закон,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
,,РАДЕ КОНЧАР“
Београд, Браће Грим 32
Делатност: средње стручно образовање
ПИБ: 101727430, матични број: 07004494
Објављује
ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(ЈН-1/2016)
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Електротехничка школа ,,Раде
Кончар“ из Београда, Браће Грим 32, 11000 Београд, www.koncar.edu.rs.
2. Врста Наручиоца: Корисник буџетских средстава.
3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у отвореном
поступку ЈН у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и позаконским актима којим се уређују јавне набавке, ради
закључења уговора о јавним набавкама.
4. Врста предмета јавне набавке: набавка добара – набавка, демонтажа старих
котлова и уградња нових котлова у објекту школе у Сврљишкој улици број 1, на
Карабурми, општина Палилула. Назив и ознака из општег речника: 44621220-7
котлови за централно грејање.
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност. У случају да две или
више понуда буду имали исту цену, Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача
који понуди краћи рок извршења радова. Цена мора бити исказана у динарима, са и
без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које Понуђач има у реализацији
предмета јавне набавке.
6. Опис предмета јавне набавке: предмет јавне набавке је набавка, демонтажа старих
котлова и монтажа нових котлова у објекту Електротехничке школе ,,Раде Кончар“
у Београду, а према спецификацији из конкурсне документације. Место извршења
радова је објекат ЕТШ ,,Раде Кончар у Београду, улица Сврљишка број 1.

7. Начин преузимања Конкурсне документације: Конкурсна документација може да
се преузме електронски на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници
наручиоца www.koncar.edu.rs.
8. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и
подносе у складу са Конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу: Електротехничка
школа ,,Раде Кончар“ Браће Грим 32 11000 Београд, са назнаком: ,,ПОНУДА ЗА ЈН
–ДОБРА набавка, демонтажа старих котлова и монтажа нових котлова у
котларници објекта школе у Сврљишкој улици број 1, 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте навести назив и адресу Понуђача, лице за контакт.
Понуде се достављају у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом
отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.
Понуда мора да важи минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца
до 10.10.2016.године, до 12:00 часова.
9.Место,време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
10.10.2016.године, у 13:00 часова у просторијама Градске управе града Београда Секретаријат за образовање и дечју заштиту улица Краљице Марије 1, 11000
Београд, XVIII спрат.
10.Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: У поступку отварања понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица, али активно учешће у отварању понуда (давање приговора,
објашњења и сл.) могу учествовати само лица са овлашћењем Понуђача која ће своја
овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено
код Понуђача, оверено печатом Понуђача и потписано од стране одговорног лица
Понуђача.
11.Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одллуку о избору Понуђача не
дужем од 15 дана од дана отварања понуда,
12.Лице за контакт: Милорад
sekretar.koncar@gmail.com

Божиновић,

секретар

школе,

мејл

адреса

