ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

ЈВП ,,Београдводе"

Адреса наручиоца:

Светозара Ћоровића бр.15 , Београд

Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Радови

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:
ЕЛЕКТРОМАШИНСКИ РАДОВИ, називи ознака из општег речника
набавке ,,Електроинсталатерски радови на опреми за испумпавање-45317100“ и ,,Машинске
инсталације-45350000“ редни број јавне набавке: КР-I-8/15

Време за које се признаје квалификација (од - до):
Квалификација се признаје за период од 11.05.2017. - 11.05.2018.

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.
Дана 11.05.2017. године извршено је ажурирање листе кандидата и донета одлука о признавању квалификације
Листа кандидата се ажурира 13. новембра 2017. године.
Рок за подношење пријава за следеће ажурирање листе кандидата у првој фази квалификационог поступка
КР-I-8/15 истиче у 12,00 часова, 13.11.2017. године.

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку:
Наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем
квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове назначене у конкурсној
документацији и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.
Пријава се подноси у затвореној коверти у складу са условима из конкурсне документације
лично на адреси Наручиоца или путем поште, најкасније до 12,00 часова 13.11.2017. године.
Комисија ће приступити отварању пријава у 12,15 часова 13.11.2017.године у сали за
састанке на другом спрату на адреси Наручиоца.

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

www.portal.ujn.gov.rs

Лице за контакт:

Миломир Младеновић дипл.маш.инж. 069/ 814- 5703

Остале информације:
Листа кандидата квалификованих за извођење електромашинских радова остаје непромењена јер у поступку ажурирања листе до
назначеног рока за подношење пријава није поднета ниједна пријава.
Листа кандидата ажурирана 11.05.2017. године:
1. ,,REPRO-OPREMA“ d.o.o, из Београда, Славонских бригада бр.26, са чланом заједничке пријаве ,,ATB SEVER“ DOO из Суботице, Магнетна
поља 6;
2. ,,DM INVEST“ d.o.o. из Смедеревске Паланке, ул. Вука Караџића бр.2, са чланом заједничке пријаве Društvo za trgovinu i usluge ,,Group
Protem“ d.o.o. из Београда, Браће Јерковић 117 Е;
3. ,,MAUTIN“d.o.o. из Београд-Пиносава, Нова I бр. 21a сa чланом заједничке пријаве ,, ELIT“d.o.o. из Руме, ПТЦ Детелина лок.10;
4. ,,ENERGOEL“ d.o.o. из Београда, ул. Господара Вучића 103б, са чланом заједничке пријаве: ,, TERMOPRODUKT- KOMPANI“d.o.o. из Београда
ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 130;
5. ,,MIKROMOTOR“ d.o.o. из Београда, Нова Мокролушка бр.25, који самостално наступа;
6. ,,ELEKTROVOLT“ DOO из Ваљева, Кнез Михаилова 77 који наступа са чланом заједничке пријаве: ,,ZANUS PUMPE“ DOO из Ваљева,
Бирчанинова 62.

