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Ј НО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД • 1
Е ЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТRАНЕ
; ица Трг Душана Јерковиhа број 1, 31250 Бајина Башта

Б, ој: 6.05.4 — Е.02.01. — 654812/16 - 2019 ; ј
1  : тум: 09.12.2019. године I`

~ 
~ основу члана 63. став 5,а у складу са Прилогом ЗЖ Закона о јавним наб i вкама
 

(' лужбени гласник РС', бр.124/12, 14/15 и 68/15) објављује i

ОБАВЕШТЕњЕ О ПРОДУЖЕњУ РОКА ЗА ПОДНОШЕњЕ ПОНУДА I

ЈНГ/2100/0317/2019 - Партија 2 XE ЕМI '
у поступку пружања услуга за набавку на коју се не примењуЈу 

одредбе Закона о јавним набавкама (члан 7.1.1.) - ~; ,
"Услуге водоснабдевања у XE ЕЛЕКТРОМОРАВА"

дреса наручиоца: трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта.

нтернет страница наручиоца: www.eps.rs . I i

рста наручиоца: Државно јавно предузеfiе

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се не примењују одредбе 3 н
(члан 7.1.1.) ~

Врста предмета: Услуге

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег рачника набавке: I

➢ Предмет Набавке су "Услуге водоснабдевања у ХЕ „ЕЛЕКтРОМОРАв г`, по
захтевима Наручиоца, а у складу са Одлуком Скупштине града Чачка о
усклаFјивању оснивачког акта јавног комуналног предузеflа за; водовод и l
канализацију „Водовод" Чачак са Законом .о јавним предузеТiима број: 7059 од
14.12.2016. године, којом се потврђује да је ЈКП "Водовод" Чачак, искључ~лво
поверено обављање комуналних делатности снабдевањем воде за nиFie јі

пречишfiавање и одвоFјење отfјадних вода.
➢ Назив из општег речника набавке: Услуге превоза отпада

➢ Ознака из општег речника набавке: 90512000

; Критеријум, елементи критеријума задоделу уговора:

Цена vcnyre не може бити вefia од цене одреТlене Одлvком Скупштине граја Чачкаг
за предметну врсту vcnvra. 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.12.2019. године ~

Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда: +
09.12.2019. године I

Разлог 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 предузеТiе
"Електропривреда Србије",11000 Београд, Србија, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ"
Бајина Башта, адреса Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком:
набавка услуга „Услуге водоснабдевања у ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА" број
ЈНГ/2100/0317/2019 — Партија 2 ХЕ ЕМ - 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 13:30 часова у просторијама Јавног предузеFiа
"Електропривреда Србије" Београд - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, адреса
Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, канцеларија Милутина Симиflа,
број 302.
У поступку избора најповољније понуде понуfјачи 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 www.eps.rs  за набавку означену као ЈН/2100/0317/2019 — Партија 2 ХЕ ЕМ,
која је објављена дана 02.12.2019. године.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања моry активно учествовати само овлашflени представници понуТјача.
Представници понуТјача 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 биflе донета у оквирном року од 10
дана од дана отварања понуда.
Лица за контакт:
За општа питања: Милутин Симиfl, дипл.ецц., е-маил: milutin.simic(Шeps.rs 
За техничка питања: Маријана CapиFi, дипл.инж.вод.мел., e-mai1: marijana.saric(c~eps.rs 

Комисија за ЈНГ/2100/0317/2019 — Партија 2ХЕ ЕМ
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