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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Назив: Набавка електричне енергије

Референтни број: 0001/2023

Врста предмета набавке: Добра

Опис:

Набавка електричне енергије

Остале напомене

Број 97/3 од 07.02.2023. године 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

 

1. Подаци о наручиоцу

Јавно предузеће ,,Љубичево“

Адреса: Љубичево бб

Мб: 17210050

ПИБ 100440359

Маил адреса: љубицевонабавке@гмаил.цом

  

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке.

За све што није посебно наведено и прецизирано у  конкурсној документацији важи Закон о јавним набавкама 
(''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019) и Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
(''Сл. гласник РС'' бр. 93/2020).

 

3. Предмет јавне набавке и ознака из општег речника набавки

Предмет јавне набавке су добра – Набавка електричне енергије  ЈН 0001/2023  

Главна ЦПВ ознака: 09310000 – Електрична енергија
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4. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама

 

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

Рок плаћања ће се примењивати као резервни критеријум. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом 
понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду 
понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком плаћања, наручилац ће 
избор најповољније понуде изршити путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само 
један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку наручилац ће доставити Записник извлачења путем жреба.

 

6. Рок за доношење одлуке о додели уговора

У року од 30 дана од дана истека рока за подношење понуда, сходно члану 146. став 3. ЗЈН 

 

7. Подаци о варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

8. Напомена уколико се спроводи резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

 

9. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

 

10. Контакт (лице или служба)
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Контакт особа: Јелена Дедијер јеленадедијер@хотмаил.цом; љубицевонабавке@гмаил.цом; 

            

Радно време ЈП ,,Љубичево“ је од 8.00 до 15.00 часова радним данима.


