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ПОЗИв ЗА ПОДНОШЕh6Е ПОНУДА

Назив наручиоца: ЈАВНС) ПРЕДУ3ЕЋЕ ))- ЕЛЕКТРQПРИВРЕДА СРБ_ИЈЕ'º БЕОГРАД. .>_. _... .__ '--._..-... . . ... .... .... ...._..е.и..~_ . .

УПРАЕsА :1П ЕПG, ,._ _.
Адреса наручиоца: БалкаЕiска~13_ ~. ;--- -
Интернет страница наручиоца: uvww.eps:rs

Врста наручиоца: државна јавна предузеfiа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: ; Радºвtп

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:
Опис предмета набавке: Уређење фасада за потребе; ТЦ Краљево
Назив:из општег  набавке Граfјевински радови. _ . . ;..
Ознака из општег речника набавке`-45000000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:- ---- -. - - _ ._ _ _ _ _  _. .-_  
Јавна набавка није обликована`по партиlама

- --- - -- - -- - - — -- - - 
Посебна напомена ако је у; говор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних[лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни с;поразум, време трајања оквирног споразума и број понуFјача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Оквирни споразум`се звкључује са једним понуflачем; на период од.две:године.
На ;основу ' Оквирног "'споразума, када настане потреба;, Наручилац ; fie закључити• , иначнепо е _ уговоре.. _ 1 _А - . . .

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци. о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за yчe~wfie:

/
У случају примене системадинамичне набавке рок трајања система:

/
У случају обавезе подношења понуде са подизвоFјачем проценат вредности набавке који
сеизвршава преко подизвогјача:/   - - - --- -

Критеријум, елементи крит~зријума за доделу оквирног споразума:

Критеријум за доделу оквирног споразума је „Најнижа понуFјена цена ̀ .

2.5.13.3-E.09.01.-540531/10-2018



Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: ~
Конкурсна документација ;е може преузети у електронском фор.мату на интернет сТраници ;

; Наручиоца: www epѕ rѕ као и на web страници_Управе за јавне набавке http//portal:ujn:gov.rs/f:.

Адреса и интернет адреса qржавног 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
запошљавању, условима рада и сл:

Начин подношења понуде ,іі рок за подношење понуде:
ГПонуfјач подноси понуду са докавима о испуњености услова из конкурсне документације;..

лично~ или поштом, у затвореној и запечаflеној :коверти/кутији; "тако да се са сигурношfiу може
закључити да се'први`пут ()твара;°на адрееу:. ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Технички
центар Краљево; Одсек за техничке услуге Ужице, улица Момчила_Тешиfiа 13, 31000 Ужиц'е;
са назнаком: јавна набавка . радова 'пУреТјење фасада за потребе ТЦ , Краљево,. број .
ЈН/8300/0119/201'7 НЕ ОТЕ3АРАТИ"

; Понцда.се благовремемом сматра уколикоје и примена од стране Наручиоца до 1 0.12.201•8:= 
; године до 10.30 часова:

LМесто, време и начин отварања понуда:
Комисија за јавне набавке'fie благовремено поднете понуде јавно отворити данау10 12.2018. -

~ године у 11.00 часова•ц сали за састанке пословне зграде на адреси Одсека за техничке
; услуге Ужице, улица Момчила ТешиFiа 13, 31000 Ужице.

Услови под којима предста;вници понуђача моry учествовати  у поступку отварања понуда: 
Отварање.п_онуда је јавно и може'присуствовати свако заи•нтересовано пице Упоступку '
отварања моry активно учествовати само овлашfiени"представници понуТјача:уПредставници'

' понуТјача који учествују у гiоступку јавног отварања, морају да пре почетка отварања доставе:
Комисији за јавне набавке писмено овлашfiење за учествовање у овом посryпку (а не само 

' за присуствовање), оверено печатом и потписом овлашfiеног лица понуТјача. . " .

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Qдлука о закључењу,.оквирног'споразума 6иFie  донета  у року од 25
дана од-дана отварања понуда Ј

!Владан Мрвиfi, •email: vlad`an.mrvic@eps.rs 
Радно време Наручиоца: понедељак - петак од—07.30  до 15.30 насова

' Остале информације:.
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