
ЈАпми i ii'tцrsr hL , L1it ¶Т РсlПРиаРЕдА tр5и1L~
пРимљена: ~ 5 =iП- 87
Орг јед. 6 р QЈ ~ м Прилог Вреднасти

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕFbЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: ЈАВНQ;ПРЕ УЗЕЋЕ х jЕЛЕКТРОП Д?РИВРЕ  GРБИЈЕ° БЕОГРАА _ _.. __._. _._.и.._~,---•--. ... _ 
УПРАВА ЈП ЕПС

Адреса наручиоца: tБалканска 13

Интернет страница наручиоца: vvwиi.eps.rs

Врста наручиоца:
~ ,

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета:

qржавна_јавна предузеfiа

До_ бра

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: "Специјална опрема за теренске контролоре`

Назив из општег речника набавке: Одеfiа за спољне услове, Обуhа
Ознака из општеrречника набавке: 1820000-1, 18800000-7

Број_ партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Предметна јавна набавка је обликована у три партије.

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 за она/ — --- -

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

Закључење вквирног споразума са једним понуfјачем на период до две године.

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

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:/ -- - -- -

У случају обавезе подношења_ понуде са подизвоFјачем проценат вредности набавке који
сеизвршава преко подизвоТјача:

/

Критеријум, елементи критеријума за закључење Оквирног споразума:
а 

Критеријум за закључење'Оквирног споразума је , Економски најповољнија понуда .



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

~._Конкурсна документација се може преузети у електронском,формату на интернет страници
i наручиоца'. www.eps:rs, као и на web странициУправе за јавне набавке: http//portal.ujn:gov.rs% ј

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: 
i Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство финансија и ;

привреде, www.poreskauprava.gov:rs. ̀
' Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштитиу животне средине и
~  Министа ств а ства и ене гетике', www.тге. ov rs• у р' уРУА~р р 9~ -• •
Подаци и заштити при запошљавању у условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, www.minrzs.gov.rs.

начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач подноси °понуду са доказима о испуњености услова из: °конкурсне •документације; ;
: лично или поштом,еу;затвореној и запечаfiеној коверти/кутији; тако~да се са сигурношFiу може :

закључити да .се први пут "отвара, на .адресу: Јавно предузеТiе_" "Електропривреда Србије" ~
~  Београд• ул:~, Балканска број 13, 1 1000 Београд, са назнаком: 
јавна набавка добара: "Специјална опрема за теренске контролоре"

' број ЈнП000/001б%2019 (1937/2019) нЕ ОТВАРАТИ", . .
; Понуда се благовременом`сматра уколико је и примљена од:стране наручиоца до 18`11 2019:
године до 11.00 часова;

_ -  • --_ __. . __ _.. .z ...--
Место, време и начин отварања понуда:
Комисија за јавне набавке fle благовреiиено поднете понуде јавно отворити дана 18_11.2019:
године у 12 00 часова у_ просторијама Јавног п,е " " р дузеfiа Електропривреда Србије Београд; ;

; ул. "Балканска број 13, 11000 Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
ј Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако .заинтересовано лице.. У`посryпку
отварања могу_ активно учествовати само овлашflени представници понуFјача. Представници ~
понуfјаЧа који учествују у поступку јавносотварања, морају да пре' почетка отварања доставе

; Комисији за јавне набавкеаписмено овлашFiење за учествовање у овом поступку (а не само за
~ присуствовање), оверено печатом и потписом овлашFiеног ли,ца понуFјача. 

Рок за доношење одлуке: ;Qдлука;:о закључењу Оквирног споразума биће  донета~у року од 25
дана од дана отварања понуда i

Лице за контакт: Милица Перовиfi, erriail: milica.perovic@eps.'rs.-
Марија ПоповиFi, email: marija.popovic@еps.rs

Радно~време наручиоца: понедељак - петак од
~07.30  до 15.30 часова

; Остале информације: ~ ~  
комисија за Јн/7000/0016iг019 (1937/2019)


