ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца

Јавно предузеће „ Електромрежа Србије “

Адреса наручиоца

Кнеза Милоша 11, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца
Врста наручиоца
Врста поступка јавне набавке
Врста предмета

www.ems.rs
Јавно предузеће
Квалификациони поступак – друга фаза
Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из
класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН 64 16 0 - Општи грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама
Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС - 45220000 – Радови на нискоградњи и радови на
високоградњи;
Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти - 45220000 – Радови на
нискоградњи и радови на високоградњи;
Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње - 45220000 – Радови на нискоградњи
и радови на високоградњи;
Партија 4 – Поправка темеља апаратне конструкције и ДВ стубова - 45220000 – Радови на
нискоградњи и радови на високоградњи;
Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени громобранаских трака -45220000 –
Радови на нискоградњи и радови на високоградњи.
Класификација делатности: 43 – Специјализовани грађевински радови.
Број партија, уколико се предмет обликује у више партија:
5 (пет):
Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС;
Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти;
Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње;
Партија 4 – Поправка темеља апаратне конструкције и ДВ стубова;
Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени громобранаских трака
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица :
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са којим
наручилац закључује оквирни споразум :
/
У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или системадинамичне
набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходнимтехничким условима
за учешће:
/
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Непосредан увид и преузимање конкурсне документације је на адреси: ЈП ЕМС ул. Кнеза Милоша
бр. 11, 11000 Београд, канцеларија бр. 508 од 09-15 часова, сваког радног дана или преко Портала
јавних набавки или на интернет страници: www.ems.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Квaлификoвaни понуђачи треба да доставе понуде најкасније до: 27.06.2016. године до 12:30 часова
на архиву Наручиоца: ЈП Електромрежа Србије, Кнеза Милоша 11, Београд. Понуде се достављају у
затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да ће се први пут отворити, са назнаком:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 64 16 0 Општи грађевински радови на одржавању објекта нискоградње,
Партија ____: ___________________________________________,
(обавезно уписати број и назив партије за коју се подноси понуда)
НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте или кутије навести тачан назив и адресу понуђача. Понуда се може доставити
поштом или лично, најкасније последњег дана рока до 12:30 часова, по локалном времену.
Неблаговремено достављене понуде неће се узимати у разматрање, односно неотворене ће бити
враћене понуђачима. Благовременост ће се ценити искључиво према дану и сату приспећа на архиву
Наручиоца, а не према дану и сату предаје у пошти.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање свих благовремено приспелих понуда ће се обавити 27.06.2016. године у 13:00
часова у просторијама Наручиоца, на адреси ЈП ЕМС, ул. Кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд, у
присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања
понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка
јавног отварања, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су
да представницима Наручиоца предају посебна писана овлашћења, оверена печатом и потписом, за
учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке
биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Љубомир Јовановић, телефон: 011 333 0 777, телефакс: 011 3242
414, email: ljubomir.jovanovic@ems.rs

Остале информације:
Понуде могу поднети само квалификовани понуђачи по ЈН 427 13 0:
1. „Денеза М Инжењеринг“ д.о.о, Булевар Милутина Миланковића 7в, 11070 Београд;
2. „Roofs“ д.о.о. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 5/3/10, 11000 Београд;
„Електроволт“ д.о.о. Ваљево, Кнез Михаилова 77, 14000 Ваљево и
„Пробанат Изградња“ д.о.о. Београд, Прешевска 42, 11000 Београд;
3. ГП „Градитељ-НС“ Нови Сад, Руменачки пут 2, 21000 Нови Сад;
4. „Изолинвест“ д.о.о. Београд, Волгина 73, 11000 Београд и
„Еlitacop“ д.о.о. Београд, Угриновачки пут 27, 11080 Земун;
5. „Амига“ д.о.о. Краљево, Тике Коларевића 66, 36000 Краљево;
6. “Arhi.pro“ д.о.о, Церска 29, 11000 Београд;
„Ex ing B&P“ д.о.о, Дубљанска 98, 11000 Београд и
„City road group“ д.о.о, Панте Тутунџића 2, 11000 Београд;
7. „ГП Бест Изградња“ д.о.о. Нови Сад, Трг Републике 10, 21000 Нови Сад,
„Реминг“ Србобран, Лист Ференца 2, 21480 Србобран,
„Струја“ Нови Сад, Футошка 80, 21000 Нови Сад и
„Проинг“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 3/II, 21000 Нови Сад;
8. „Градина“ д.о.о. Београд, Масариков трг 8, 11080 Земун и
„Credo“д.о.о. Врање, Париске Комуне 4/6, 17500 Врање;
9. „Јадран“ А.Д. Београд, Корнатска 2, 11000 Београд,
ПД „Grаdcооp“ д.о.о. Умка, Карађорђева 8, 11000 Београд и
„Шипинг“д.о.о. Београд, Драгана Ракића 20Е, 11080 Земун;
10. ГЗЗ „Југославија“ Београд, Мишка Јовановића 24, 11000 Београд,
ПГП „Грађевинар Коцић“ Београд, Вука Врчевића бб, 11000 Београд и
„Банес инжењеринг“ Београд, Стојана Љубића 3а, 11000 Београд;
11. “Samex group“ д.о.о. Болеч, 22 Децембар 2, 11000 Болеч-Београд,
„Институт Михајло Пупин“ д.о.о. Београд, Волгина 15, 11060 Београд,
„Intergradnja coop“ д.о.о. Београд, Булевар Краља Александра 86-88 2, 11000 Београд и
„Home plan“д.о.о. Београд, Светог Саве 12, 11000 Београд;
12. „Екоградња пројект“ д.о.о. Београд, Илије Гарашанина 27, 11000 Београд,
„Елкомс“д.о.о. Београд, Јужни булевар 144/303а, 11000 Београд и
„Милмар пут“ Београд, Јове Илића 15, 11000 Београд;
13. „Еуро Црнотравац Инвест“ д.о.о. Београд, Милешевска 52, 11000 Београд,
„Србијааутопут“д.о.о. Београд, Љубе Чупе 5, 11000 Београд,
„Електровод“ д.о.о. Београд, Бајдина 7б, 11000 Београд и
„Limo Mont Steel“ d.o.o. Лесковац, Симе Погачаревића 5, 16000 Лесковац;
14. „АГ-УНС архитектонско-грађевински институт“ д.о.о. Нови Сад, Др. Ђорђа Јоановића 4/7,
21000 Нови Сад,

Монтажно производно предузеће Јединство за израду и монтажу термо и хидро инсталација
и постројења, АД Севојно, Првомајска бб,
СМБ-градња доо за извођење грађевинских радова ПО Суботица, Чантавирски пут бб,
Суботица и
„Кабелнет“ доо, Нови Сад, Стефана Првовенчаног 1, 21000 Нови Сад;
15. „W.D. Concord West“ д.о.о. Београд, Зрењанински пут 152Ђ, 11000 Београд,
„SEA“ d.o.o. Нови Пазар, Босанска 40,
„Luks elektro“ д.о.о. УБ, ул. 28.фебруара 2,
“Dabicom co“ д.о.о. Београд, Варовничка 1 и
„Frenki alarm“ d.o.o. Ваљево, Насеље Ослободиоци Ваљева 73/6.

