Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ
Су IV-32-3/20-5
29.05.2020. године
НОВИ САД
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ
ул. Сутјеска 3, 21 000 НОВИ САД
ПИБ: 106399527
ЈБКСБ 80572
Матични број: 08896003
Интернет адреса: www.ns.ap.sud.rs
Телефон: 021/4876-401
2. Врста наручиоца: правосуђе
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
Позив за подношење понуда за јавну набавку је објављен на Порталу
јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база
прописа и интернет страници наручиоца: www.ns.ap.sud.rs
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке
Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија
Назив и ознака из општег речника набавке је 09310000 – електрична
енергија
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора
У предметном поступку јавне набавке добара – електричне енергије,
критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација је доступна на интернет адреси Наручиоца
www.ns.ap.sud.rs и на Порталу јавних набавки.
7. Начин подношења понуда
Понуде се подносе на адресу наручиоца: Апелациони суд у Новом Саду,
ул. Сутјеска бр. 3. 21000 Нови Сад, до 29.06.2020. године, у канцеларију
пријема поште, први спрат, соба 108, непосредно или путем поште.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом и на
полеђини коверте наводи: назив и адресу понуђача, а на коверти треба
да назначе следеће: „Понуда за јавну набавку добара – електрична
енергија, број 1/20 – НЕ ОТВАРАТИ“
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуду треба сачинити на обрасцима конкурсне документације
наручиоца.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца најкасније до 29.06.2020. године, до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време
њеног пријема.
Понуда коју је наручилац примио по истеку дана и сата одређеног за
пријем понуда, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након
окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 29.06.2020. године, у 12,30 часова, у
пословним просторијама Апелационог суда у Новом Саду, ул. Сутјеска
бр. 3, Нови Сад, трећи спрат, мала сала.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача који морају комисији, пре почетка отварања
понуда, поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у
року од 20 дана од дана јавног отварања понуда.
11. Додатне информације у вези са овим позивом за подношење понуда
могу се добити на e-mail: uprava@ns.ap.sud.rs и телефон 021/4876-401
Комисија за јавну набавку

