
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“, НОВИ САД
Шајкашка 34, Нови Сад
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Нови Сад

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
БРОЈ 02/2019

1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Техничка школа „Павле Савић“, Нови Сад
Адреса наручиоца: Шајкашка 34, Нови Сад
Интернет страна наручиоца: www.tspavlesavic.edu.rs
Е-mail адреса: tspavles.nabavke@gmail.com
Tел/факс: 021/443-746
Контакт особа: Татјана Гутеша, секретар Школе

2. Врста наручиоца:

Установа – средње стручно образовање
Шифра делатности: 85.32
Матични број: 08066973
ПИБ: 100458932

3. Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника

Предмет набавке  – добра – електрична енергија 

Шифра и назив из општег речника 

09310000 – електрична енергија

5. Набавка није подељена по партијама

6. Не спроводи се резервисана јавна набавка

7. Критеријум за доделу уговора о јавној набавки

Најнижа понуђена цена
(најнижа  укупна  понуђена  цена  за  планирану  потрошњу  без  ПДВ-а  са  трошковима

балансирања.)

8. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна  документације  је  доступна  за  преузимање  преко  Портала  Управе  за  јавне
набавке или интернет адресе наручиоца www.tspavlesavic.edu.rs



9. Начин подношења понуда и рок:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: 

Техничка школа “Павле Савић”, Нови Сад,
Шајкашка 34,

Нови Сад,

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – набавка добара – електрична
енергија, ЈН бр. 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.02.2019.
године до 1200 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је  примљена  по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  понуде  подносити,  сматраће  се  не
благовременом.

10. Место, време и начин отварања понуда:

Јавно  отварање  понуда  ће  се  обавити  14.02.2019.  године  са  почетком  у  1300 часова  у
просторијама  Техничке  школе  „Павле  Савић“,  Нови  Сад,  ул.  Шајкашка  34,  Нови  Сад  уз
присуство овлашћених представника понуђача. 

11. Услови  под  којима  представници  понуђача  могу  учестовати  у  поступку
отварања понуда:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији
за  јавну набавку  писмено овлашћење  за учешће у  поступку  јавног отварања  понуда,  које  је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

12. Рок за доношење одлуке:

Одлука ће бити донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

13. Комуникација у поступку:

Комуникација  ће  се  остваривати  у  складу  са  чланом  20.  Закона о  јавним набавкама  и
телефоном није дозвољена. 

Све  додатне  информације,  појашњења  и  евентуалне  измене  и  допуне  конкурсне
документације,  објављиваће  се  на  порталу  Управе  за  јавне  набавке  и  интернет  страници
наручиоца.


