ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
2.5.13.2 - E.07.01-415520/9-18 од 31.10.2018. године

Адреса наручиоца:

Балканска 13, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.eps.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

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:

Број јавне набавке: ЈН бр. ЈН/8500/0001/2018 (435/2018)
Опис предмета јавне набавке: Вода за пиће за потребе ТЦ Крагујевац
Назив из општег речника набавке: Пијаћа вода
Ознака из општег речника набавке: 41110000
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3.
Конкурсне документације)

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

/
Посебна напомена ако је уговор 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 споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

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

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се преузима са Портала Управе за јавне набавке –
www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца www.eps.rs

Адресa и интернет адресa државног 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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарству финансија, Пореска управа
Централа, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,
Руже Јовановић 27а, 11160 Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понудa се подноси у затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу или поштом на адресу:
ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ТЦ Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад
уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „ Вода за пиће за потребе ТЦ Крагујевац - ЈН бр. ЈН/8500/0001/2018 (435/2018)“
Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група
понуђача, на полеђини коверте потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт
телефоне.
Последњи дан рока за подношење понуда, односно датум и сат рока за подношење понуда је 04.12.2018. године до 10:30 часова.
Благовременом понудом ће се сматрати понуда која је примљена од стране ЈП ЕПС Београд у року одређеном у позиву за подношење
понуда без обзира на начин подношења.
Ако је поднета неблаговремена понуда, она ће по окончању поступка отварања, неотворена бити враћена понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 04.12.2018. године у 11:00 часова, сала за састанке
на III спрату пословне зграде на адреси наручиоца, Булевар ослобођења 100 Нови Сад, по
редоследу приспећа понуда на писарницу наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници Понуђача који желе активно да учествују у поступку јавног отварања понуда,
обавезни су да пре почетка јавног отварања комисији Наручиоца предају писмено
овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму Понуђача и оверено
печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача. Лица која присуствују јавном отварању
понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток
отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће донети одлуку у законском року.

Лице за контакт:

Миодраг Јовин
miodrag.jovin@eps.rs

Остале информације:

Комисија формирана решењем
бр. 92.1.3.0.12.01-415520/2-18 од 27.08.2018 године
Миодраг Јовин

