ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив и адреса Наручиоца:
Eлектротехнички институт Никола Тесла а.д. Београд, ул. Косте Главинића бр.8а, 11000 Београд,
матични број: 07046626, ПИБ: 100219537, шифра делатности: 7219.
Врста Наручиоца:
Привредно друштво – Истраживачко - развојни институт.
Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности – набавка добара.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара: Електрична енергија.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – Електрична енергија.
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Предметна јавна набавка није обликована по партијама:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на
сајту Наручиоца: www.ieent.org. Преузимање се може извршити и на адреси Наручиоца, сваког радног дана
од дана објављивања јавног позива, у времену од 10,00 до 14,00 часова. Преузимање се врши уз подношење
овлашћења за преузимање конкурсне документације. На захтев понуђача, конкурсна документација може бити
послата поштом, електронском поштом или по куриру, о трошку Наручиоца, али при томе Наручилац не
преузима било какву одговорност за кашњење или губитак испоруке.

Aдресa 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 и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде 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.
Рок за подношење понуде је 17.06.2016. године, до 10,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Понуду доставити на адресу: Eлектротехнички институт Никола Тесла а.д,Београд, 11000
Београд, Косте Главинића број 8а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Електрична
енергија за потребе Електротехничког института Никола Тесла а.д. Београд, ЈН бр. 3Д-2016 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
17.06.2016. године, до 10,00 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 неблаговременом, и
биће враћена неотворена понуђачу.
Јавно отварање понуда обавиће се 17.06.2016. године, у 10,30 часова, на адреси Наручиоца, у
свечаној сали.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено
пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача.
Рок за доношење Одлуке о додели уговора:
Рок за доношење одлуке о додели уговора је око 5 дана од дана отварања понуда.
Додатна појашњења и особа за контакт:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу Наручиоца:
Електротехнички институт Никола Тесла а.д, Београд, ул. Косте Главинића број 8а, 11000 Београд,
или електронском поштом, захтевати од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, не рачунајући тај
дан, а Наручилац ће одговоре проследити свим понуђачима који су преузели конкурсну
документацију, и објавиће их на Порталу Управе за јавне набавке и на својој Интернет страници.
Особа за контакт је Трпче Зафироски, e-mail: nabavka@ieent.org, телефон: 011/3952 – 027, у периоду
од 09,00 до 13,00 часова.

