ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ,, БЕОГРАДВОДЕ"

Адреса наручиоца:

Београд, Светозара Ћоровића 15

Интернет страница наручиоца:

www.beogradvode.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

Врста поступка:

Квалификациони поступак

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Транспортне услуге
назив и ознака из општег речника набавке: ,,услуге друског транспорта - 60100000"
број јавне набавке КУ-I-37/16

Време за које се признаје квалификација (од - до):
5.12.2018. године до 5.12.2019. године

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом
поступку:
У складу са чланом 34. став 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да ажурира листу
кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава
услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.
Следеће ажурирање листе кандидата ће бити извршено 5.06.2019. године.
Рок за подношење пријава за следеће ажурирање листе кандидата у квалификационом поступку
КР-I-37/16 истиче у 10,00 часова, 5.06.2019. године.

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку:
Пријаве се могу предати на писарници Наручиоца у улици Светозара Ћоровића бр.15 сваког
радног дана од 10,00 до 14,00 часова или путем поште а најкасније до 10,00 часова
5.06.2019. године. Отварање пријава ће се обавити у 10,15 у просторијама Наручиоца у сали
за састанке на другом спрату. Представници подносиоца пријаве дужни су да пре почетка
отварања пријава Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку
отварања пријава, које гласи на особу која присуствује отварању пријава, у противном
наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања пријава.

Начин преузимања конкурсне документације, односно адресa интернет странице где
је конкурсна документација објављена:

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала Управе за јавне
набавке www.portal.ujn.gov.rs

Лице за контакт:

Слободан Стојчић дипл.грађ.инж. тел. 069-814-5750

Остале информације:
Листа кандидата квалификованих за извршење транспортних услуга у првом ажурирању остаје непромењена:
1. Подносилац пријаве, PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE ,,RANKOVIĆ COMMERCE“ DOO из Лазаревца,
(наступа са чланом заједничке пријаве : VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE ,,GORNJI BANAT“ P.O. из Кикинде);
2. Подносилац пријаве ,,VLADO BAUMASCHINEN“ d.o.o. из Београда - Сурчин,
3. Подносилац пријаве ,,BORA KEČIĆ - SPECIJALNI TRANSPORTI“d.o.o. из Београда - Чукарица, (са чланом заједничке
пријаве: ,,PREDUZEĆE ZA PUTEVE KRAGUJEVAC“ D.O.O. из Крагујевца);
4. Подносилац пријаве Proizvodno građevinska, uslužno zanatska zadruga ,,FENIKS“, из Београда, (са члановима заједничке
пријаве: ,,JASMINA MARKOVIĆ PR-TERMOPRODUKT“ из Београда-Барајево, и ,,FENIX GRADNJA“ D.O.O. из Новог Пазара);
5. Подносилац пријаве Privredno društvo ,,MIP GRADING“ d.o.o. из Обреновца и
6. Privredno društvo za proizvodnju izgradnju, inženjering i usluge ,,GRADCOOP“ d.o.o. из Београда - Чукарица са чланом
заједничке пријаве: ,,OIL TRANS CO“ d.o.o. из Београда.

