На основу члана 34. Став 8. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3683/1 од 13.09.2017.
године

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ,,БЕОГРАДВОДЕ“
БЕОГРАД, СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15
УПУЋУЈЕ
__________________________________________
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Предмет јавне набавке је прикупљање понуда у квалификационом поступку за извођење
електромашинских радова – отклањање уочених недостатака приликом ревизије трафо станице
G-124 Гроцка, назив и ознака из општег речника набавке ,,машинске инсталације - 45350000“,
редни број набавке КР-II-29/17, а у свему према спецификацији радова из конкурсне
документације.
2. Право учешћа имају сви кандидати са листе из Одлука о признавању квалификације бр.1314/7
од 11.05.2015. године,1314/7а од 12.11.2015. године, 1314/7б од 11.05.2016. године и 1314/7г од
11.05.2017. године.
3. Понуђач је дужан да у понуди наведе цену изражену искључиво у динарима, без ПДВ-а,
исказан ПДВ и цену са ПДВ-ом. У случају подношења понуде са подизвођачем, назначити
проценат вредности набавке, која се извршава преко подизвођача, односно учесника у
заједничкој понуди. Понуђач ће у понуђену нето цену урачунати све припадајуће трошкове.
4. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
5. Заинтересована лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на

интернет адресама www.portal.ujn.gov.rs.
www.beogradvode.co.rs

или

https://nabavke.beograd.gov.rs.или

6. Рок за достављање понуде је 25.09.2017. године до 9,00 часова.
7. Понуда са одговарајућом документацијом се подноси препорученом пошиљком или лично на
адресу Наручиоца, у улици Светозара Ћоровића 15, Београд, писарница на првом спрату.
Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком ,,Понуда за јавну набавку број
КР-II-29/17 - не отварати –“. На полеђини коверте обавезно навести назив Понуђача, адресу,
број телефона и факса, као и име особе за контакт. Уколико понуда није запечаћена и
обележена на захтеван начин, Наручилац није одговоран за преурањено отварање понуде или
за њене евентуалне недостатке.
8. Јавно отварање понуда ће се обавити, 25.09.2017. године у 10,00 часова у просторијама
Наручиоца, на II спрату – сала за састанке.
Јавност подразумева присуство представника Понуђача који је поднео понуду, а који пре
почетка поступка отварања понуда мора предати посебно писaно овлашћење за присуствовање
поступку отварања понуда, издато на меморандуму Понуђача, оверено печатом и потписом
овлашћеног лица.
9. О току поступка водиће се записник.
10. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту уз
образложење.
11. Одлука о додели уговора, биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
12.Уколико је Понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном документацијом,
може га тражити од Наручиоца путем факса на број 011/3229-155 локал 222 или дописом на
поштанску адресу Наручиоца. Није дозвољено захтевање информација телефоном.
13. Контакт особа: Ненад Маринковић дипл.инж., тел. 069/814-5713.

