РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Висока пословна школа
струковних студија
Бр. 62/2017-04
04.04.2017. год.
Лесковац, Владе Јовановића 8
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факс: 016/242–536
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Поштовани,
Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку добра – електрична енергија, у
поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2017. Подаци о јавној набавци дати су у
следећој табели:
Назив наручиоца
Адреса наручиоца
Интернет страница наручиоца
Врста наручиоца
Врста поступка јавне набавке
Опис предмета набавке, назив и
ознака из општег речника
набавке
Број партија
Критеријум за доделу уговора
Начин преузимања конкурсне
документације, односно интернет
адреса на којој је документација
доступна
Адреса и интернет адреса
државног органа или
организације, односно органа или
службе територијалне аутономије
или локалне самоуправе где се
могу благовремено добити
исправни подаци о пореским
обавезама, заштити животне
средине, заштити при

Висока пословна школа струковних студија
Лесковац
Владе Јовановића бр. 8, 16000 Лесковац
http://vpsle.edu.rs
Просвета
Јавна набавка мале вредности; ЈН бр. 02/2017
Добра – електрична енергија.
Шифра из ОРН: 09310000 – електрична
енергија.
Набавка није обликована по партијама.
Најнижа понуђена цена.
Портал јавних набавки:
http://portal.ujn.gov.rs/ ;
Адреса наручиоца:
http://vpsle.edu.rs/javne-nabavke/
Пореска управа Министарства финансија
http://www.poreskauprava.gov.rs/
Локално пореско одељење:
Пореска управа Лесковац, Моше Пијаде бр. 4
Агенција за заштиту животне средине:
http://www.sepa.gov.rs/
Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике: http://www.minrzs.gov.rs/cir/

запошљавању, условима рада и
сл.

Начин подношења понуде и рок
за подношење понуде

Место, време и начин отварања
понуда
Услови под којима представници
понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда
Рок за доношење одлуке
Лице за контакт
Остале информације

У Лесковцу,
04.04.2017. године

Непосредно или препорученом поштом у
затвореној коверти са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара – електрична
енергија, ЈН бр. 02/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”
Рок за подношење: четвртак 13.04.2017.
године до 11:00 часова
У просторијама наручиоца, Висока пословна
школа Лесковац, Владе Јовановића бр. 8,
16000 Лесковац;
13.04.2017. год. у 12:00 часова; Јавно отварање
У поступку јавног отварања могу активно
учествовати само представници понуђача који
предају уредно потписано, оверено и заведено
овлашћење
десет дана од дана доношења Извештаја о
стручној оцени понуда
Огњен Димитријевић, телефон 016/254-961,
dimitrijevic.ognjen@vpsle.edu.rs
/

Комисија за Јавну набавку
Саша Радојичић, председник
______________________

