На основу члана 39, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15),
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска бр.12, позива понуђаче да поднесу писане понуде у
складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса: www.gzs.gov.rs
Врста наручиоца: орган државне управе
2. Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности који се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке бр. 115/2019 – Електрична енергија.
Ознака из општег речника набавке: 09310000 – Електрична енергија.
Јавна набавка добара – Електрична енергија, није обликована по партијама.
4. Критеријум за доделу уговора:
У складу са чланом 85. Закона, избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„Најнижа понуђена цена".
Приликом рангирања понуда, посматраће се укупна понуђена цена без ПДВ-а за захтевану
количину добара из Обрасца понуде, а у складу са Спецификацијом предмета јавне набавке.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, која је истовремено и најнижа, за
најповољнијег понуђача биће изабран онај који понуди дужи рок плаћања.
5. Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице наручиоца www.gzs.gov.rs и
Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs.
6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду доставити на адресу: Геолошки завод Србије, Ровињска бр.12, Београд, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара – Електрична енергија, ЈНМВ бр.115/2019 – НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуде: 7. октобар 2019. године, до 12 сати.
Благовременом се сматра понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у писарници
Геолошког завода Србије (на наведеној адреси), најкасније до 12 сати последњег дана рока, без
обзира на начин на који је послата.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
7. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање благовремено приспелих понуда је јавно и одржаће се у просторијама Геолошког завода
Србије, Ровињска бр.12, Београд, приземље, канцеларија бр.45, 15 минута након истека рока за
подношење понуда, односно 7. октобра 2019. године у 12,15 сати.
8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији за јавну
набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење мора бити на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
9. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда.
10. Лице за контакт:
Јовица Јовановић, е-маил адреса: javne.nabavke@gzs.gov.rs.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

