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Број: 6.05.6—Е.02.01.-332969/ 
Датум:  q р$ 701  године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за

ЈН/2100/0077/2019-Ф2
Каблови и кабловски прибор - ДЛХЕ

Фаза 2: Набавка испитног кабла за индукциони тест генератора
ХЕ „Бајина Башта"

Назив наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта"

Адреса наручиоца: Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајима Башта.

Интернет страница наручиоца: www.eps.rs 

Врста наручиоца: 1 Државно јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег рачника набавке:
➢ Опис предмета јавне набавке: Каблови и кабловски прибор - ДЛХЕ - Фаза 2:

Набавка и'спитног кабла за индукциони тест генератора ХЕ „Бајина Башта"
➢ Назив из општег речника набавке: Каблови за дистрибуцију електричне енергије
➢ Ознака из општег речника набавке: 31320000

Предметна Јавна набавка није обликована по партијама.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
~

Критеријум за оцењивање понуда је Најнижа понуђена цена.

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

Конкурсна документација се може преузети у електронском формату на интернет страници
Наручиоца: wиnи.eps.rs, kao и на web страници Управе за јавне набавке:
http//portal.ujn.gov.rs/

Адреса и интерlнет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територ'ијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправми подаци о пореским обавезама, заштити животме средине, заштити
при запошљавању, условима рада и сл.

је



Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија,
ул.Саве МишковиТiа 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskaupгava.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, ул.Немањина 22-26,
Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, ул.Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуfјач подноси понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације,
лично или поштом, у затвореној и запечаFiеној коверти/кутији, тако да се са сиryрношfiу
може закључити да се први пут отвара, на адресу: Јавно предузеТiе "Електропривреда
Србије",11000 Београд, Србија, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, адреса
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: јавна набавка -
Каблови и кабловски прибор - ДЛХЕ - Фаза 2: Набавка испитног кабла за индукциони
тест генератора ХЕ „Бајина Башта", број ЈН/2100/0077/2019-Ф2 - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеТјини написати назив, адресу и број телефона/е-маил понуfјача.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 16.09.2019.
године до 08:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Комисија за предметну јавну набавку fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана
16.09.2019. године у 11:00 часова у просторијама Јавног предузеFiа "Електропривреда
Србије" Београд - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, адреса Трг Душана
Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, канцеларија Наташе ПоповиТi, број 153.

Услови под којима представници понуТјача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања могу активно учествовати само овлашТiени представници понуfјача.

Представници понуFјача који учествују у поступку јавног отварања, морају да пре почетка
отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено овлашfiење за учествовање у овом
поступку (а не само за присуствовање), оверено печатом и потписом овлашFiеног лица
понуђача.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биflе донета у року од 25 дана од
дана отварања понуда.

Лица за контакт:
Мирослав ПавиfiевиТi, дипл.инж.ел., е-маил: miroslav.pavicevica@eps.rs ,
Милан МилутиновиТi, дипл.инж.ел., е-маил: milan.milutinovic@eps.rs и
Жељко РисимовиFi, дипл.маш.инж., е-маил: zellko.risimovic (а~eps.rs 


