
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за 
јавну набавку услуга -  Ревизија и радионички ремонт опреме за ТЦ Београд 

бр. ЈН/8200/0114/2017 
 
 

1. Назив наручиоца:   Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ 
2. Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13 
3. Интернет страница наручиоца: www.eps.rs 
4. Врста наручиоца: Државно  јавно предузеће 
5. Врста поступка јавне набавке:Преговарачки поступак са објављивањем позива за 

подношење понуда  
6. Врста премета јавне набавке: услуге  
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке су услуге - Ревизија и радионички ремонт опреме за ТЦ 
Београд 
Назив и ознака из општег речника набавке: Разне услуге поправке и одржавања; 
50800000-3 

8. Партије 

       Jавна набавка је обликована у 5 партија и то: 

       Партија 1 Ревизија и радионички ремонт енергетских трансформатора  35/10  kV и 
20(10)/0,4 kV за ТЦ Београд.  

       Партија 2 Ревизија и радионички ремонт исправљача и инвертора за ТЦ Београд.  

       Партија 3 Ревизија и радионички ремонт реклозера за ТЦ Београд   

       Партија 4 Ревизија и радионички ремонт мерноиспитних система за   
испитивање/проналажење квара на кабловским водовима за ТЦ Београд.  

Партија 5 Ревизија и радионички ремонт релеа за уређаје релејне заштите за ТЦ 
Београд. 

 
9.  Разлог за примену преговарачког поступка са објављивањем јавног позива и основ из 

закона: 
Наручилац спроводи преговарачки поступак са објављивањем позива у складу са 
чланом 123. став 1. Закона о јавним набавкама.   

10. Критеријум, елементи критеријума за доделу оквирног споразума:   
најнижа  понуђена цена. 

11. Време трајања оквирног споразума и број понуђача са којима наручилац закључује 
оквирни споразум: са једним понуђачем на период до две године. 
 

12. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: 

            Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки и интернет 
странице Наручиоца www.eps.rs 

 
13. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправегде 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, Саве Машковића, 3-5, Београд, Република Србија, 
www.poreskauprava.gov.rs   

http://www.eps.rs/
http://www.eps.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/


Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине ,Руже Јовановића 27а, Београд , Република Србија, www.sepa.gov.rs  и у 
Министарству заштите животне средине , Булевар Михајла Пупина 2 , Нови Београд, 
Република Србија, www.ekologija.gov.rs . 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарсту 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул. Немањина 22-24, Београд, 
Република Србија, www.minrzs.rs/ 

 
14. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

            Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наведену у овом 
позиву до 10.09.2018. године до 10:00 часова. Неблаговремене, незатворене, 
понуде које нису прописно означене ће се сматрати неприхватљивим. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по завршеном поступку отварања ће 
бити враћене Понуђачу са назнаком да су неблаговремене. 
Понуду доставити на адресу: 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, 11000 Београд, Балканска 13, ПАК 
103925, писарница, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број ЈН 8200/0114/2017 -  
Ревизија и радионички ремонт опреме за ТЦ Београд , Партије___________ 
(навести бр. Партија за које се даје понуда) - НЕ ОТВАРАТИ“.  
На полеђини коверте или кутије обавезно навести назив Понуђача, адресу, телефон, 
телефакс и име особе за контакт. Понуда се подноси непосрено или путем поште. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 

15. Место, време и начин отварања понуда: 
            Јавно отварање понуда ће се обавити након истека рока за достављање понуда,        

односно 10.09.2018. у 10:30 часова, према редоследу приспећа понуда, на адреси: 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13. 

 
      16. Поступак преговарања  ће се спровести истог дана  10.09.2018. одмах након 

завршетка отварања понуда по процедури како је дато у конкурсној документацији. 
  

17. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда и у поступку преговарања: 
Представник Понуђача који присуствују јавном отварању понуда, мора на почетку 
поступка отварања понуда предати Комисији потписано и оверено овлашћење од 
стране стране законског заступника понуђача. 
Представник Понуђача који учествује у преговарању, мора на почетку поступка 
преговарања предати Комисији потписано и оверено овлашћење за преговарање од 
стране стране законског заступника понуђача.  
 

18.Рок за доношење одлуке:  
Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у 
року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. 
Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка  Наручилац ће објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од 
дана доношења. 

19. Лице за контакт: Весна Копривица   e-mail: vesna.koprivica@eps.rs 

                                   
 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.ekologija.gov.rs/
http://www.minrzs.rs/

