
Република Србија 

Град Београд 

Основна школа „Алекса Шантић“ 

Калуђерица, ул. Краља Петра Првог бр. 9 

Дел.бр.495 

04.04.2014.године 

           

На основу чл.39., чл.55.став 1.тачка 2.и чл.60.став1.тачка 2.Закона о јавним 

набавкама(„Сл.гласник РС“бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности за набавку добара – испорука електричне енергије  

Основна школа „Алекса Шантић“ Калуђерица, ул. Краља Петра Првог бр. 9 

Интернет страна : www.osaleksasantic@beotel.net 

 

УПУЋУЈЕ : 

 

ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА-испорука електричне енергије 

 

 

1. Подаци о наручиоцу Основна школа „Алекса Шантић“ у Калуђерици, ул. Краља 

Петра Првог бр. 9 ( у даљем тексту Наручилац) позива потенцијалне понуђаче да 

поднесу своје писмене понуде у складу са Конкурсном документацијом,а на основу 

позива за подношење понуда за набавку добара-испорука електричне енергије за 

потребе Основне школе „Алекса Шантић“ у Калуђерици,број јавне набавке 01/14 . 

Наручилац –– Основна школа „Алекса Шантић“ 

Седиште и адреса – Краља Петра Првог бр.9, 11130 Калуђерица 

Матични број –07089104 

ПИБ  -101187082 

Предмет јавне набавке: испорука електричне енергије 

Редни број набавке – 01/2014 

Е-mail:оsaleksasantic@beotel.net 

2. Наручилац- - Oсновна школа „Алекса Шантић“, Калуђерица 

3. Врста поступка јавне набавке-поступак јавне набавке мале вредности 01/2014 

4. Предмет јавне набавке мале вредности - добра – испорука електричне енергије за 

потребе - Основне школе „Алекса Шантић“ у Калуђерици. 

Назив и ознака из општег речника  набавке :   09310000 – електрична енергија 

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

6. Конкурсна документација се може преузети 

-Лично у просторијама - Основне школе „Алекса Шантић“ у Калуђерици,  у секретаријату 

школе 

-Са Портала Управе за јавне набавке- www.portal.ujn.gov.rs 

-Интернет страна Наручиоца – www.оsas.edu.rs 

 

7.Подношење понуде  



 Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до датума_14.04.2014. год. 

и најкасније до 12:00 часова.  

Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца 

Основна школа „Алекса Шантић“ Ул. Краља Петра Првог бр.9, 11130 Калуђерица 

са назнаком: 

“ПОНУДА за  ЈНМВ 01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која је поднета наручиоцу по истеку 

рока за подношење понуда . Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне 

набавке наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене 

понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

8.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

Јавно отварање понуда ће се обавити  дана 14.04.2014. у 13:00 часова у просторијама 

Основне школе „Алекса Шантић“, ул. Краља Петра Првог бр.9, 11130 Калуђерица. 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

комисији наручиоца поднети оверено овлашћење за учешће у поступку. 

9.Рок за доношење одлуке 

Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку наручилац ће донети у року од  10 

дана од дана отварања понуде. 

10.Лице за контакт – Радивоје Миљић. 069/844-0-805 

11.Конкурсна документација  садржи 32 стране . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 


