Машинско-електротехничка школа
Дел. бр. 506
Дана: 25.04.2018.год.
ПАРАЋИН

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке у отвореном поступку - набавка добара набавка природног гаса (дел.бр. 393 од
30.03.2018. године), Машинско-електротехничка школа у Параћину у својству наручиоца, објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
1.Назив,адреса и интернет страница наручиоца:
Назив и адреса наручиоца: Машинско-електротехничка школа, Ул. Бранка Крсмановића бб, 35250 Параћин
ПИБ: 100875475, Матични број: 07577613, Интернет адреса наручиоца: www.mеs.edu.rs, тел.: 035/563 445.
2.Врста наручиоца:Васпитно-образовна установа
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је: добро,набавка природног гаса, Бр. ЈН 1/2018 ПГ
Назив и ознака из општег речника набавке: 09123000-природни гас
5. Јавна набавка није обликована по партијама.
6. Критеријум за доделу уговора: je „најнижа понуђена цена“. Уколико су два или више понуђача
понудили исту цену,биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а ако две или
више понуда имају исту најнижу понуђену цену и једнак рок плаћања, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
7. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца
www.mеs.edu.rs
8.Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни
подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада:
-Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Министарства финансија и привреде,
Пореске управе, Саве Машковића број 3-5, 11000 Београд, интернет страница:
www.poreskauprava.gov.rs
- Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине, Агенција за животну средину Руже Јовановића 27а, 11160, Београд, интернет
страница: www.sepa.gov.rs
- Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на интернет страници
Министарства за рад, запошљавање,борачка и социјална питања, Немањина број 22-24, 11000
Београд,интернер страница: www.minrzs.gov.rs
9. Начин подношења понуде
Понуђач подноси понуду на адресу наручиоца: Машинско-електротехничка школа, Параћин 35250, Ул.Бранка
Крсмановића бб, непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији
,затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,на
којој мора да назначи следеће: „Понуда за јавну набавку добра – природни гас,број ЈН 1/2018 ПГ - НЕ
ОТВАРАТИ“ а на полеђини коверте или кутије наводи назив и адресу понуђача.Коверат/кутија мора бити
оверен печатом понуђача.
10. Рок за подношење понуда
Рок за подношење понуде је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, односно до 25.05.2018.г. до 12,00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена најкасније до 25.05.2018. године, до 12,00 часова.
Понуде поднете по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговремене и биће по окончању
поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
11. Место, време и начин отварања понуда
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Јавно отварање понуда, пред комисијом за спровођење поступка,одржаће се 25.05.2018.године у 13,00 часова, у
просторији бр.23 у Машинско-електротехничкој школи у Параћину, Ул.Бранка Крсмaновића бб.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће активно учествовати у
поступку отварања понуда, дужни су да комисији за спровођење поступка предају писана пуномоћја, на
основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке: је до 25 дана од дана отварања понуда.
14. Лице за контакт :Мирјана Војиновић, и-мејл адреса: mespnsr@gmail.com тел.035 563 445
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