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О ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
РОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

а Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта ј !
~

м: 09.12.2019. године ' ~
снову члана 63. став 5,а у складу са Прилогом ЗЖ Закона о јавним набавкама

бени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) објављује

ОБАВЕШТЕњЕ О ПРОДУЖЕњУ РОКА ЗА ПОДНОШЕњЕ ПОНУДА

ЈНГ/2100/0317/2019 - Партија 1 ХЕ ЕМ
у поступку пружања услуга за набавку на коју се не примењују

одредбе Закона о јавним набавкама (члан 7.1.1..) -
"Услуге изношења смећа у ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА"

еса наручиоца: Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта.

рнет страница наручиоца: www.eps.rs 

а наручиоца: Државно јавно предузеТiе ;

т'а поступка јавне набавке: набавка на коју се не примењују одредбе 3Јн
ан 7.1.1.)

та предмета: Услуге

с предмета набавке, назив и ознака из општег рачника набавке:
➢ Предмет Набавке су "Услуге изношења смеflа у ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА", по

захтевима Наручиоца, а у складу са ОдЛуком Скупштине града Чачка о
усклаfјивању оснивачког акта јавног комуналног предузеFiа за одржавање чис~оfiе
и пијаца „Комуналац" Чачак са Законом о јавним предузеFiима број: 8059 од
19.12.2016. године, којом се потврfјује да је ЈКП "Комуналац" Чачак, искључиво
поверено обављање комуналних делатности изношење cмeFia и отпадног
материјала из објеката.

➢ Назив из општег речника набавке: Услуге превоза отпада ~. , ;
➢ Ознака из општег речника набавке: 90512000

'

К • итеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Ц=на Услуге не може бити веnа од цене одреilене ОдлУком Скупштине града Чачка 
за предметну врстV УслVга. 1
Д • тум објављивања позива за подношење понуда: 02.12.2019. године
Д-тум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда:
0 • .12.2019. године
Р • злог за продужење рока: Непредвиfјене околности — виша сила
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Време и место за подношење понуда (нови рок): Нови рок за подношње понуда истиче
16.12.2019. године у 12:00 часова. Понуде се подносе на адресу: Јавно предузеFiе
"Електропривреда Србије",11000 Београд, Србија, Ограмак "Дринско - Лимске ХЕ"
Бајина Башта, адреса Трг Душана Јерковића број 1, 3'1250 Бајина Башта, са назнаком:
набавка услуга „Услуге изношења смеfiа у ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА" број
ЈНГ/2100/0317/2019 — Партија 1 ХЕ ENI - НЕ ОТВАРАТИ"
Место, време и начин отварања понуда:
Комисија за предметну јавну набавку fie благовремено поднете понуде јавно отворити
дана 16.12.2019. године у 13:00 часова у просторијама Јавног предузеfiа
"Електропривреда Србије" Београд - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, адреса
Трг Душама Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта, канцеларија Милутина 'Симиflа,
број 302.
У поступку избора најповољније понуде понуТјачи достављају понуду са траженом
документацијом према условима из Конкурсне документације број 6.05.4 — Е.02.01. —
654812/12 - 2019 од 02.12.2019. године, а која се може преузети на интернет страници
Наручиоца иnиw.eps.rs за набавку означену као ЈН/2100/0317/2019 — Партија 1 ХЕ ЕМ,
која је објављена дана 02.12.2019. године.
Услови под којима представници понуђача моrу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања моry активно учествовати само овлашfiени представници понуТјача.
Представници понуfјача који учествују у поступку јавног отварања, морају да пре почетка
отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено овлашflење за учествовање у овом
поступку (а не само за присуствовање), оверено печатом и потписом овлашfiеног лица
понуfјача.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора 6иfie донета у оквирном року од 10
дана од дана отварања понуда.
Лица за контакт:
За општа питања: Милутин Симиfi, дипл.ецц., е-маил: milutin.simic@eps.rs 
За техничка питања: Маријана Сариfi, дипл.инж.вод.мел., e-mai1: marijana.saric@eps.rs 

Комисија за ЈНГ/2100/0317/2019 — Партија 1ХЕ ЕМ
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