Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Бр. _______-404/2021-11 НН 054-2/21
___.___.20___. године
Лесковац
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Наручилац упућује позив за подношење понуда у поступку набавке на коју се Закон не
примењује на основу члана 27. став 1. тачка 1.) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 91/2019, у даљем тексту: Закон), одредби Правилника о ближем уређењу
поступка јавне набавке града Лесковца бр. 839/2020-III од 09.09.2020.године и Одлуке о
спровођењу поступка набавке број 984-404/2021-11 НН 054-2/21 од 10.05.2021.године –
„Услуга Одржавање 10 kw трафо станице“, да уколико сте заинтересовани доставите своју
понуду.
Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке
Адреса наручиоца: ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.
Интернет страница наручиоца: www.gradleskovac.org
Врста наручиоца: Градска управа
Основ изузећа: члан 27. став 1. тачка 1.) Закона
Врста предмета набавке: услуге
Назив набавке: услуга „Одржавање 10 kw трафо станице“,
Општи речник набавки:
CPV: 50532200 Услуге поправке и одржавања трансформатора
50411300 Одржавање електричних бројила;
Достављање позива и конкурсне документације
Достављање Позива за подношење понуда са конкурсном документацијом биће
упућено на адресе најмање три потенцијална понуђача из области предметне набавке, а
истовремено Позив за подношење понуда и конкурсна документација биће објављени на
интернет страници наручиоца: www.gradleskovac.org.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до 20.05.2021.
године до 10,30 сати, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту, на адресу:
Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4, 16000 Лесковац,
са назнаком: ,,Понуда за набавку на коју се Закон не примењује – „Услуга Одржавање 10
kw трафо станице“, бр. НН054-2/21. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је дужан да на полеђини
коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуда која стигне након наведеног рока (дана и
сата), сматраће се неблаговременим, неће бити узета у разматрање и иста ће бити враћена
понуђачу неотворена.
Позив понуђачима за подношење понуда за набавку „Услуга Одржавање 10 kw трафо станице“,
1/2

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће бити јавно и обавиће Наручилац последњег дана рока за
подношење понуда, односно 20.05.2021 године у 11:00 часова, у просторијама Градска
управа, Одељење за јавне набавке, 16000 Лесковац, Трг Револуције 33/IV.
Oвлашћени представници Понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда,
Наручиоцу поднесу оверено овлашћење за учешће у поступку садржан као образац у
конкурсној документацији.
Ако га не поднесу, у поступку учествују као обична јавност.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
У поступку набавке наручилац додељује уговор економски најповољнијој понуди коју
одређује на основу критеријума : ЦЕНА.
Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену извршења као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, поштујући законски
рок од најдуже 45 дана и услов Наручиоца не краће од 25 дана.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Поступак жребања спроводи Комисија за јавну набавку. Комисија ће писмено
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење
путем жреба у присуству овлашћених представника понуђача. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок плаћања.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће
све те папире ставити у коверту плаве боје а исте у провидну кутију одакле ће извући само
једну коверту. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења
путем жреба.
Рок за доношење одлуке
Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка наручилац ће донети у року од
10 дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка
набавке мора бити образложена и мора да садржи податке из извештаја о поступку набавке.
Наручилац ће одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка набавке
објавити на интернет страници наручиоца: www.gradleskovac.org.
Лице за контакт : Небојша Денић, Градска управа – Одељење за јавне набавке, број
тел. 016-215-990, факс 016-216-651, е-mail: javnanabavkadenic@gmail.com
Остале информације
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају критеријум за
квалитативни избор привредног субјекта.
КОМИСИЈА
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