Народно позориште Сомбор
Народно позориште Сомбор – Трг Косте Трифковића 2 – 25 000 Сомбор – тел: +381 25 414966, факс: +381 25 414-977,
ПИБ -100017205 МАТИЧНИ БРОЈ: 08013047, www.npozoristeso.co.rs sombornationaltheatre@gmail.com
Број рачуна – 840-100664-97

Број: 212/2017-4
Датум: 07.03.2017.године
На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (добара) у поступку мале
вредности редни број 01/17, број 212/2017-2 од 27.02.2017. године, комисија за предметну јавну набавку
доноси:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ








НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Народно позориште Сомбор
АДРЕСА: Трг Косте Трифковића бр. 2, 25000 Сомбор
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.npozoristeso.co.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државна својина
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности
ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра
ОПИС: Набавка електричне енергије за потребе наручиоца за 2017.годину
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 09310000 – електрична енергија
 БРОЈ ПАРТИЈА: предмет није обликован по партијама
 КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ
ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: Народно
позориште Сомбор, Трг Косте Трифковића, бр. 2, 25000 Сомбор, сваког радног дана од 08:00 до 12:00
часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
- Интернет адреса наручиоца: www.npozoristeso.co.rs
- Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Без обзира на начин подношења понуде,
понуђач мора обезбедити да понуда стигне на адресу наручиоца до 16.03.2017.године до 10,00 часова,
на адресу: Трг Косте Трифковића бр.2, 25000 Сомбор.
Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију понуђач лепи
Пропратни образац у који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса,
електронској пошти и имену и презимену лица за контакт.

 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 16.03.2017.године са почетком у 12:00 часова у просторијама
Народног позоришта Сомбор, адреса: Трг Косте Трифковића бр.2, Сомбор
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересованао лице.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 5 дана од дана јавног отварања понуда.
 ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Жана Војводић,
тел. 025/437-666
факс бр. 025/414-977
e-mail: nps.sekretar.pravnik@gmail.com

