Културни центар Рума
Број:0321/15
Датум:15.04.2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНА НАБАКУ ДОБАРА-ЕКЕЛТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Назив наручиоца: Културни центар Рума
Адреса наручиоца: Вељка Дугошевића 102, 22400 Рума
Интернет страница наручиоца: www.kcruma.co.rs
Врста наручиоца: Култура
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра
Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање
09310000 – електрична енергија
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
-непосредно у Културном центру Рума, Вељка Дугошевића 102, 22400 Рума, радним
данима од 08 до 14 часова
-интернет адреса Наручиоца:www.kcruma.co.rs
-на Порталу јавних набaвки: www.portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Културни центар Рума, ул. Вељка Дугошевића број 102,
22400 Рума, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – набавка електричне
енергије, ЈН бр. 1/2015, - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.04.2015.
године до 10 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
1

Јавно отварање понуда биће обављено 24.04.2015.године у 10:30 часова у просторијама
Културног центра Рума, у Руми, Вељка Дугошевића 102.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Представници понуђача могу активно учествовати на отварању понуда уколико приложе
потписано и печатом оверено овлашћење од стране понуђача чији су заступници.
Законски заступници су дужни да приложе личну исправу ради утврђивања идентитета
како би остварили право активног учествовања у поступку отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 дана од дана
отварања понуда.
Контакт особа:
Тања Слепчевић
Е-mail адреса и број факса: kulturnicentarruma@gmail.com, 022/473-979.

В.д.директора
Бошко Богичевић
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