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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 
Назив наручиоца: Средња школа 

Адреса наручиоца: ул. Братиславе Петровић 69, 37220 Брус 
Интернет страница наручиоца : www/srednjaskolabrus.edu.rs 

 

Врста наручиоца: просвета 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије.  

Ознака из општег речника набаве: 09310000 – електрична енергија. 

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:  

Набавка није обликована у више партија. 

Врста предмета: Добра 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“. 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца: www/srednjaskolabrus.edu.rs 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе  у затвореној 

коверти, на начин да се приликом отварања јасно може утврдити да понуда није отварана. 

Рок за подношење понуда је 23.12.2019. године, до 10:00 часова, без обзира на начин 

достављања. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у згради 

Средње школе у Брусу, ул. Братиславе Петровић 69. Отварање понуда обавиће се дана 

23.12.2019. године у 12,00 часова. 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана 

отварања понуда. 

Лице за контакт: Весна Јеличић, тел. 037/825-167 и 069/834-37-31, секретар школе. 

Остале информације:  Сва додатна појашњења и евентуалне измене и допуне конкурсне 

документације биће објављиване на интернет страници наручиоца - део јавне набавке и на 

Порталу јавних набавки. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: У јавном отварању понуда активно могу учествовати сви представници понуђача 

који поднесу уредно овлашћење. 

Овлашћење представника понуђача предаје се Комисије пре почетка отварања понуда. 


