
ЦСР „Солидарност”
Крагујевац, Светозара Марковића бр. 43
Тел.: 034/332-620; Факс: 034/362-302
Е-пошта: kragujevac.csr@minrzs.gov.rs
Текући рачун: 840-445661-96
Матични бр.: 07151616
Шифра делатности: 88.99; ПИБ: 101459318
Број:40401-672-3/17, Датум :27.04.2017. године

О Б Ј А В Љ У Ј Е
ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за јавну набавку добара
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Број

јавне набавке: ЈН - 01/2017

Предмет јавне набавке: Набавка добара – Јавна набавка мале вредности бр.01/2017 – „Набавка
електричне енергије“,

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник   РС” бр.124/2012,14/2015,68/2015),
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки (Сл.гласник
РС бр.86/2015), а по Одлуци директора ЦСР“Солидарност“ о покретању поступка јавне набавке број
01/2017 , дел. бр. 40401-672 /17 од 21 .04.2017.год и Решења о образовању комисије за јавну набавку
01/2017 дел. бр. 40401-672-1/17, од 21.04.2017.године за набавку добара - Електричне енергије.

1. Набавка се води под редним бројем ЈН - 01/2017. , број у плану ЈН – 1.1.1.

2. Подаци о Наручиоцу: Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац, Светозара Марковића 43,
мат.бр. 07151616, ПИБ 101459318, шифра делатности 88.99,

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности,

4. Предмет јавне набавке бр. JН - 01/2017 је набавка добара и то: Електрична енергија. Набавка је
предвиђена Планом набавке наручиоца, а средства финансијским планом за 2017. годину.

5. Право учешћа имају правна и физичка лица , које испуњавају обавезне и додатне услове за учешће,
сагласно члану 75.и 76. Закона о јавним набавкама и која пруже доказе о испуњености услова из члана
77. Закона о јавним набавкама.

6. Крајњи рок за подношење понуде је 08.05.2017. године до 12.00 часова, а благовременим  ће се
сматрати све понуде које у наведеном року, стигну на адресу Наручиоца . Понуде се достављају у
затвореној коверти лично, препорученом пошиљком или брзом поштом на адресу:

ЦСР„Солидарност“, ул. Светозара Марковића бр. 43, 34000 Крагујевац, са назнаком
:„Понуда за јавну набавку добара – ЈНМВ бр.01/2017 , Набавка електричне енергије
– НЕ ОТВАРАТИ“

7. Отварање понуда врши се јавно и обавиће се 08 .05.2017. године у 13.00 часова на наведеној адреси
Наручиоца.

8. Адреса на којој се може извршити преузимање и увид у конкурсну документацију је: ЦСР
"Солидарност" Крагујевац, Светозара Марковића 43, Крагујевац, тел 034/332-620, факс 034/362-302,
на Порталу управе за јавне набавке, као и интернет страници Наручиоца,
www.solidarnost@minrzs.gov.rs

9. Овлашћени представник Понуђача је дужан да комисији за јавну набавку преда писмено овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда.

10. Наручилац ће одлуку о најповољнијој понуди и додели уговора донети применом критеријума
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ,



11 На основу исправних и прихватљивих понуда Комисија за јавне набавке ће сачинити извештај о
стручној оцени понуда и предложити одговорном лицу најповољнију понуду.Одговорно лице доноси
одлуку о најповољнијој понуди и доноси одлуку о додели уговора у року од најдуже 10 дана од дана
отварања понуда.

12. Наручилац ће понуђачима истог дана када се отварају понуде доставити електронском поштом или
препорученом поштом записник о отварању понуда.

13. Наручилац ће истог дана када донесе Одлуку о додели уговора,Одлуку о додели уговора доставити
свим понуђачима електронском или препорученом поштом.

14. Наручилац ће закључити уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија у року од 8
дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача,

15. Бројеви телефона за детаљније информације су 034/332-620 лок.116 и телефакс 034/362-302, особа за
контакт је Драгана Радосављевић, адреса е-поште kragujevac.csr@minrzs.gov.rs

Директор ЦСР „Солидарност“ Крагујевац

Борић Момир, дипл.правник


