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НАРУЧИЛАЦ: АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА,  

Војислава Илића 78 

11000 Београд 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – испорука електричне енергије 

Деловодни број 724/786 од 24.01. 2020. 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈАВНА НАБАВКА бр 1/2020 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“ 145/2014), Правилима о раду преносног система 

(„Службени гласник РС“ бр. 79/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања 

електричном  енергијом („Службени гласник РС“ бр. 63/2013) као и са свим другим 

важећима законским и подзаконским прописима који регулишу с предметно набдевање. 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке број 724/763 од 15.01. 2020. године о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности, наручилац Архитектонска техничка 

школа , Београд, улица Војислава Илића 78, позива понуђаче да поднесу писмену понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 1/2020 чији је предмет јавна набавка добра 

– испорука електричне енергије за потребе објеката Архитектонске техничке школе у 

Београду.  

Предмет јавне набавке бр. 1/2020 су добра – испорука електричне енергије (ознака 

из Општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија) 

 Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава услове 

дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и друге услове предвиђене 

конкурсном документацијом, а што се доказује на начин дефинисан конкурсном 

документацијом. 

 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у штампаном 

облику уз претходну најаву са уредно попуњеним овлашћењем на адреси наручиоца: 

Архитектонска техничка школа , Београд, улица Војислава Илића 78, сваког радног дана 

(субота и недеља су нерадни дани) у времену од 10.00 до 14.00 часова, односно на порталу 

Управе за јавне набавке два дана пре истека рока за подношење понуда.  

 Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити преузимањем са 

Портала Управе за јавне набавке и сајта Архитектонске техничке школе /www.ats.edu.rs/ 

 Позив и конкурсна документација могу се доставити понуђачима и електронском 

поштом. 

 Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење 

понуде и конкурсном документацијом. 

 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном 

облику доставе у запечаћеној коверти - омоту на адресу наручиоца: Архитектонска 

техничка школа, Београд, улица Војислава Илића 78 са назнаком: „Понуда за јавну набавку 

мале вредности добра – испорука електричне енергије - НЕ ОТВАРАТИ“. 
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 Коверат - омот на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверти назначи назив, адресу, телефон и име и презиме 

контакт особе понуђача, као и да понуђач наступа самостално. Понуда која буде стигла до 

наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.  

 Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће 

враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

 Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива на Порталу 

управе за јавне набавке најкасније до 12.00 часова. Ако последњи дан рока пада у нерадан 

дан (недеља), последњи дан за подношење понуда је први наредни радни дан (понедељак) 

до 12 часова. 

 Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је 

послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је 

једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио 

пошту пре истека рока за подношење понуде (у којој ситуацији ће понуда бити 

благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.  

 

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање 

понуда, тј. дана 4. 2. 2020. године у 12.15 часова у просторијама Архитектонске техничке 

школе, Београд, улица Војислава Илића 78  Отварању понуда може присуствовати 

овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда комисији 

поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје 

понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра 

страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег 

порекла, под условом да његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на најнижу 

понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. 

 У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана јавног 

отварања понуде. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 Додатне информације о јавној набавци мале вредности ЈН БР 1/2020, понуђачи 

могу добити искључиво у писаној форми, упитом на адресу наручиоца Архитектонска 

техничка школа, улица Војислава Илића 78, 11000 Београд, путем факса на телефон 

011/2455-675 или на e-mail адресу: kontoarh@gmail.com, контакт: Саша Тонић, телефон 

011/2455-675.  


