
ПОЗИВ 3А ПОДНОШЕI-bE ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Адреса наручиоца:

Јавно предузеЋе „Електропривреда Србије" Београд
2.5.13.2.=ЕА7.01.:.57839/10-20 -

ана: 13.05.2020. године. .

Балканска 13, 11.000 Београд

Интернет Страница наручиоца:

Врста наручиоца:

Врста пОСтупка јавне набавке:

Врста предмета:

www:eps.'rs

Државнајавна предузећа .

Отворени пОСтупак,

За добра и услуге: опиС предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: прирОда и Обим радОва и ОСн0
i
вна обележја радОва, мест0 извршења радОва,

ознака из класификације делатнОСти, Односн0 назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета јавне набавке:.
Јн/1000/Q512/2019 (3086/2019) Припрема за примену документације којима.се ypefjyjy специфичне активности, и управља'ња
Ознакг и назив из општег речника набавке; ~~  , 
80500000 -, Услуге обуке . .`

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:

Јавна набавка није о.бликована'по партијама

ПОСебна напОмена ак0 је угОвор 0 јавној набавци резервисан за установе, организације илиi
привредне Субјекте за радн0 ОСпОСОбљавање, прОфеси0налну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У Случају преговарачкОг поступка разлОг за примену и ОСнОв из закОна:

Ак0 Се закључује Оквирни Споразум, време трајања ОквирнОг СпОразума и брОј понуђача Са
којим наручилац закључује оквирни Споразум:

2.5.13.2-E.07.01.-57839/10-2020



У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о ин'формационом 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:

Критеријум за оцењивање поануда је најнижа понуђена цена:

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: ~

Конкцрсна документација се преузима са,Портала Управе за јавне набавке —
www.portal:ujn.`gov.rs или ca интернетстранице наручиоца www.eps:rs .. '

I
L_...
Адреса и интернет адреса 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:



Начин пОднОшења пОнуде и рОк за пОднОшење пОнуде: 
Пвнуда св пОдноси у затвОреној коверти (ааПа8вванвЈ`пОшиљци)-личКо,у писгрницу ипи пвштолi'на адресу НаручиоЦв ,Јавив пред`уэеhв,Елертропривредв СрбиЈе" бвогргд -
Балкаисна 6р.13;11000~беогрвд, св назнакОм:.НЕ ОТВАРАТИ — понуда за )авну набавну углуга бр, ЈН/1000/0512/2019 (3086/2019) Припрвма'ва примену дОкумвнгације,хОЈима се урвђУЈу специфичне „
амивностн и Управљања" • ' , • . • - • - . ' .  ,  -  -- : . Е - .

ПОнуда треба да Будв заiвврена на начин да се приликОм њеног отварања са сигурнотfiу мвжв угврдити да св први пугОтвара. - . ~~~ ~ . '` .'  ' . '  -
На попеhини нввертв (запанвванв пошигоке) обавеэив иавести оси0вне пвдамв о понуТ7ачу и имв и твпвфвн лицава коитант. У спучаЈу да пвнуду пОднвси група п0нуhача, на полвТ7ини хвверте
пОтребн0 Јв иазначитн да св ради 0 групи пОнуТ7ача и навепи аснввнв податве о пОнуТ7ачима и квитакттвлвфОнв. , • . , - • . ' • - ~ - - .

ПОследњи дан рона за оодношење понуда Односно двтум и врвме за подношеи:е понуда јв 15 06 2020 године дв40,00 чаwва. Понудвае qвднасе на писарници наручиоца у о вrраду Бапианенв 13.

БпаговремвнОм.понудОм he св сматрати пºмуда каја је прнмљена од пранв наруЧиоца; у року одреТјеном ур0эивУза подношењв пОнуда,.бвз обэира на начнн поднвiвењв.
дк0 је пвднвта небпаговремвна понудг, она Ће пв Онвичању пвступка От'вiрања, нвОтворена бити ераhена понуhачУ, аi начнаквм да јв поднета небпаговрвмвнв: '  , -

Место, време и начин Отварања пОнуда:

Јавно отварање пОнудв: обавиђе се дана 15.06.2020. године,:са почеткОм гу 12,00 часОва, у
сали за састанке на 11 спрату'посл•овне зграlде на адреси:Наручиоц'а,''Балканска`13 у БеОгра`ду,
п0 редоследу приспећа пОнуда`на пи;сарницу,,наруч'и0ца.

УслОви пОд кОјима представници пОнуђача мОгу учествовати у пОступку Отварања пОнуда:

Представници понуђ`ача који,желе активно да учествују у посту,пку јавнОг Отварања.пОнуда,,
обавезни су да. пре почетка јавног Отварања' кОмисији наручиоца предају- писмено

f,Овлашће'ње=за;учествовање у овом поступ-ку;. издат0 на; м. 'емОрандуму пОнуђача и оверен0
печатОм и пОтписом ОвлашћенОглица`пОнуђача: Лица кОја присуствујујавном Отварању
понуда,.`а нисц предали овлашћење, немају прав0 да коментаришу-'идајц приiиедбе на тОк
Отварања понуда. , ,-• . °   

РОк за доношење Одлуке:

Лице за кОнтакт:

Остале инфОрмације:

~ 
Наручилац fiiе одлуку о дОдели угОвора- донети у
закОнско'м: рОку -  '  , 

Невена`Марчетиђ; nevena.marcetic@eps.rs

' К0МИСИЈА -, : -
за спровођење Јн"бр. ЈН/1000/0512/2019`(3086/2019)

а ^1~SТ.оп :~'..  формир~н~;~ , ењем о образовању комисије
_,. ;а~6др:12.0~~ 0514/2-19 од 04:12:2019:

ј s
~

1


