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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив Наручиоца: Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет
Адреса Наручиоца: Ђушина број 7, Београд
Интернет страница Наручиоца: www.rgf.bg.ac.rs
Врста Наручиоца: Корисник буџетских средстава – просвета.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: добра.
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је набавка електричне
енергије за потребе Рударско-геолошког факултета.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија.
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора је „најнижа понуђена
цена“.
Конкурсна документација се може преузети у електронском формату са
интернет странице Наручиоца www.rgf.bg.ac.rs као и на Порталу јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs.
Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава услове из
члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012) и доставе доказе о томе на начин утврђен овом конкурсном
документацијом.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Универзитет у
Београду – Рударско-геолошки факултет, Ђушина број 7, Београд, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара– Набавка електричне енергије
број 1/14 – НЕ ОТВАРАЈ“.
На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача,
особу за контакт и број телефона лица за контакт. На коверти се мора
назначити број јавне набавке за коју се подноси понуда.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до
04.03.2014. године до 10,30 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац
примио након истека рока за подношење понуда.
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,
дана 04.03.2014. године у 11,00 часова, на адреси Наручиоца: Универзитет у
Београду – Рударско-геолошки факултет, Ђушина број 7, Београд, I спрат, у
просторијама деканата факултета.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано
лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави писано овлашћење са бројем и
датумом издавања и печатoм и потпис одоворног лица за учествовање у
отварању понуда.
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана, након спроведене
стручне оцене понуда а на основу извештаја комисије .
Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је Снежана
Филиповић, snezana.filipovic@ rgf.bg.ac.rs, тел. 011/3219-142.

