                                  
	Ј.П.За заштиту природе
	Развој туризма и угоститељство
	Ресавска пећина
	број: 02-1019/2015
	12.06.2015.
	Деспотовац
    
На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2013), Ј.П.За заштиту природе,развој туризма и угоститељство,„Ресавска пећина“ (у даљем тексту: наручилац) упућује

П О З И В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности
редни број 2. за 2015. годину

	Назив наручиоца: Ј.П.За заштиту природе,развој туризма и угоститељство,„Ресавска пећина“ 
	Адреса наручиоца: ул. Церска 3., 35213 Деспотовац 
	Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
	Предмет јавне набавке: Добра
Опис предмета набавке: Електрична енергија:

	Назив и ознака из општег речника набавке: 
електрична енергија:0931000
	Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
	
	
Овај позив наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки (http://www.portal.ujn.gov.rs/www.portal.ujn.gov.rs" http://www.portal.ujn.gov.rs/www.portal.ujn.gov.rs)

1.Преузимање конкурсне документације
 Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 08 до 14 часова, у просторијама ЈП“Ресавска пећина“, ул. Церска бр. 3 35213 Деспотовац, први спрат канцеларије ЈП“Ресавска пећина“ до дана отварања понуда. Право на увид у конкурсну документацију имају сви заинтересовани понуђачи на месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације. Конкурсна документација биће објављена и на Порталу јавних набавки.
     
2.Услови за учествовање:
	Право учешћа у поступку имају понуђачи који:
Испуњавају услове за учешће у складу са чланом 75. и чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и конкурсном документацијом;
Испуњеност услова за учешће доказује се на начин утврђен Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом

3.Време и место подношења понуде:
	Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
	Понуде се достављају у ЈП „Ресавска пећина“ ул. Церска бр.3 35213 Деспотовац, сваког радног дана од 08 до 14 часова и у затвореној коверти. Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за јавну набавку добара-набавка електричне енергије за потпуно снабдевање-број 2/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђени назив понуђача, адресу, име контакт особе и број телефона.
	Благовременом понудом сматра се понуда приспела последњег дана рока тј.до 22.6.2015.године до 09:00 часова.
	Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене неотворене понуђачу.
5.Време и место отварања понуда:
 	Отварање понуда вршиће се дана 22.6.2015.год. у 9:15 часова.
	Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење.
6.Доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.
7.Особа за контакт.
За додатна обавештења и информације, молимо контактирајте ЈП“Ресавска пећина“, референт за јавне набавке Дамира Илић тел: 062/28-98-25 или на емаил: resavskapecinaHYPERLINK "mailto:resavskapecina@outlook.com"@outlook.com.





