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Понуfјач:

ЈКП "Водов;од" Чачак
улица Краља Петра 1 број 8

32000 Чачак

На о~нову члана 7 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.
112/2i014, 14/2015 и 68/2016) и Одлуке Скупштине града Чачка о усклађивању
оснивачког акта јавног комуналног предузеflа за водовод и канализацију „Водовод"
Чача к~  са Законом о јавним предузеfiима број: 7059 од 14.12.2016. године, Наручилац1 ЈП
ЕПС r~ Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта за ЈНГ/2100/0317/2019 - Партија 2
ХЕ ЕМ Вам доставља

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕFbЕ ПОНУДЕ
за ЈНГ/2100/0317/2019 - Партија 2 ХЕ ENI

у поступку пружања услуга за набавку на коју се не примењују
одредбе Закона о јавним набавкама -

"Услуге водоснабдевања у ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА"

Нази ~ Наручиоца: ЈП ЕПС - Београд (Стари град), Балканска 13
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

• i Адреса Наручиоца: Трг Душана Јерковиhа број 1, 31250 Бајина Башта.

; Интернет страница наручиоца: www.eps.rs 

+ і Врста наручиоца: Државно јавно предузеНе
Опис iредмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

➢

➢

➢

Предмет Набавке су "Услуге водоснабдевања у ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА", по
захтевима Наручиоца, а у складу са Одлуком Скупштине.града Чачка о
усклаfјивању оснивачког акта јавног комуналног предузеfiа за водовод и
канализацију „Водовод" Чачак са Законом о јавним предузеfiима број: 7059 од
14.12.2016. године, којом се потврFјује да је ЈКП "Водовод" Чачак, искључиво
поверено обављање комуналних делатности снабдевањем воде за пиfiе и
пречишfiавање и одвоFјење отfјадних вода.
Назив из општег речника набавке: Услуге превоза отпада
Ознака из општег речника набавке: 90512000

Крит~ријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Цена слуге не може бити веflа од цене одреilене Одлуком Скупштине Iграда Чачка за
предиlетну врсту vcnyra. 
ПонуFј~на цена у понуди'служи искључиво за вредновање понуда, а Уговор се закључује на иэнос
планираних средстава и реалиэује по усвојеним - прихваfiеним јединичним ценама 'из
најповољније понуде.
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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.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија, ул.Саве МишковиFiа 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.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 сигурношfiу може закључити да се први пут отвара, на адресу: Јавно предузеflе
"Електропривреда Србије",11000 Београд, Србија, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ"
Бајина Башта, адреса Трг Душана Јерковиnа број 1, 31250 Бајина Башта, са
назнаком: ЈНГ/2100/0317/2019 — Партија 2 ХЕ ЕМ „Услуге водоснабдевања у ХЕ
ЕЛЕКТРОМОРАВА" - НЕ ОТВАРАТИ".
На полеТјини написати назив, адресу и број телефона/е-маил понуђача.
Понуђач мора попунити, потписати и оверити својим печатом Обрасце који се
достављају у прилогу, и то:

- Образац понуде, који се односи на податке о Понуfјачу — Образац број 1 Б;
- Образац цене и комерцијалних услова понуде — Образац број 2 Б и
- Образац структуре цене — Образац број 3 Б.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
10.12.2019. године до 08:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Комисија за предметну јавну набавку fie благовремено поднете понуде јавно отворити
дана 10.12.2019. године у 10:15 часова у просторијама Јавног предузеfiа
"Електропривреда Србије" Београд - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
адреса Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, канцеларија Милутина
СимиТiа, број 302.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања могу активно учествовати само овлашћени представници понуfјача.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања, морају да пре почетка
отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено овлашfiење за учествовање у
овом поступку, 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.

Контакт особе за додатне информације о наведеној Набавци: .
за техничка питања: Маријана Сариfl, дипл.инж.вод.мел., e-mai1:
marijana.saric@eps.rs 
за правна и општа питања: Милутин Симиfi, дипл.
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